
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 4-én 14 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők,- 
 
Bejelentéssel  távol: Baktai Kálmán képviselő, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: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 
testületből 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a 
kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   49/2019.(IV. 4.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 4-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 
Javaslat a „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó 
Konzorcium létrehozására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az előterjesztésben foglaltak szerint jelenleg Karcag város és 
térségének nem megoldott teljes körűen a biológialilag lebomló hulladékok körébe tartozó 
zöldhulladék további kezelése, így indokolt a körzetben egy szerves hulladék kezelő telep létesítése. 
A telep létesítésére Karcag Városi Önkormányzat a körzetben található önkormányzatokkal 
együttműködve, konzorciumi formában közösen pályázati kérelmet kíván benyújtani a Környezeti 
és Energiatahatékonysági Operatív Program keretében KEHOP-3.1.2 azonosító számú, „A 
biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázati felhívásra. A projekt 
támogatásának maximális mértéke 240 millió Ft, az igényelhető önerő 60 millió Ft. A támogatás 
intenzitása 80 %.  
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Javasolja, döntsenek a közös együttműködés megvalósításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  50/2019.(IV.4.) Kt. számú határozata 
a „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium 
létrehozásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének b) és e-f) pontjában biztosított jogkörében 
eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1) 
bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Kenderes Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) konzorciumi 
együttműködési megállapodást köt abból a célból, hogy a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.1.2 azonosítószámú 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kenderes Városi Önkormányzat Polgármesterét, hogy a 

határozat 1. pontja szerinti pályázat benyújtása érdekében a határozat mellékletét tartalmazó 
konzorciumi együttműködési megállapodást, az esetleges szükséges módosításait aláírja. 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

  
 

Erről értesülnek:  
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakhelyükön 
2. Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben 
3. Kenderes Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben 
4. Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere, Karcag 

 
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 
Egyebek 
 
a.)  
Előterjesztés a Dékány József és a Bán Tibor utak közötti 2155 helyrajzi számú, állami 
tulajdonú kivett saját használatú út önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával 
kapcsolatos döntésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 40/2019.(III.7.) Kt. számú határozatával 
döntött arról, hogy kezdeméyezi az MNV Zrt-nél a Dékány József és Bán Tibor út közötti, 2155  
helyrajzi számú, állami tulajdonban álló kivett saját használatú út önkormányzati tulajdonba történő 
átadását. 
A tulajdonjog átruházásához kérelmet kell benyújtanunk az MNV Zrt-hez, melynek tartalmaznia 
kell a Képviselő-testület határozatát, a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, és az önkormányzat  
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nyilatkozatát, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a kormány 
hoz döntést. 
Kérte a testület tagjait az előterjesztésben foglalt határozati javaslat -  megvitatás után -  
elfogadására.. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzatának  51/2019. (IV.4.)  Kt. számú határozata 
 a Dékány József és a Bán Tibor utak közötti, 2155 helyrajzi számú , állami  
  tulajdonú, kivett saját használatú út önkormányzat részére történő ingyenes 
 átruházásával kapcsolatos döntésről 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi   CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vagyonkezelésében) lévő Kenderes belterület 2155 helyrajzi számon felvett, kivett saját 
használatú út megnevezésű, 3158 m2 területű ingatlan 1/1. tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút céljára kívánja felhasználni.  

Kenderes Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes belterület 2155. hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé 
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes belterület 2155. helyrajzi 
számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

Erről értesülnek: 
1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2. Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
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b.) 
 
Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 33/461 állami tulajdonú hányadának 
önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület előtt is ismert, hogy a Művelődési Ház 
nem kizárólagosan önkormányzati tulajdonú, mivel a Magyar Állam 33/461 tulajdoni hányadot 
birtokol. A 87 m2 -es helyiségekre az önkormányzat bérleti díjat is fizet. Az elmúlt időszakban két 
pályázat is érintette a Művelődési Házat, amely miatt ismét megkeresték az MNV Zr-t. 
A tulajdonjog átruházásához kérelmet kell benyújtani az MNV Zrt-hez, melynek tartalmaznia kell a 
Képviselő-testület határozat, a tulajdonba adásra  vonatkozó igényt, és az önkormányzat 
nyilatkozatát, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
Kérte a testület tagjait, döntsenek a határozati javaslatról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  52/2019. (IV.4.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 33/461 állami tulajdoni hányadának önkormányzat részére 
történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. 
törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
vagyonkezelésében) lévő 5331 Kenderes, Szent István út 33. szám alatti, 5/1 helyrajzi számon 
felvett, kivett kultúrház megnevezésű, 2181 m2 területű ingatlan 33/461 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni és művelődési ház célra kívánja felhasználni, az ingatlan 
jelenleg is művelődési házként funkcionál.  

Kenderes Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve 
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 

Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
szám alatti, 5/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
szám alatti, 5/1. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
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   Erről értesülnek: 

                         1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                         2. Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                         3. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
                         4. MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.  
c.) 
 
Előterjesztés  civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat ebben az évben is kiírja a városban működő 
társadalmi szervezetek számára a civil pályázatot, melynek keretén belül a civil szervezetek éves 
működési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, 
generációs, vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására 
pályázhatnak. A rendelkezésre álló keret 1.500.000 Ft. A pályázatokat a testület fogja elbírálni a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján. A pályázat letölthető lesz a város 
honlapjáról, illetve személyesen is átvehető a Polgármesteri Hivatalban. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  53/2019. (IV. 4.) Kt. határozat 
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a civil szervezetek részére 
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a 
Kenderesi Krónika  áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon: 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két éve 
működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő , amely 
Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri a támogatást.  

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez: 

- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás, 

- gyermek- és ifjúságvédelem, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.  

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

- a pályázati célt (amire a támogatást kéri), 

- a pályázati cél megvalósításának költségvetését, 

- a saját erő összegét, 

- a kért támogatás összegét. 
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A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján 

a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít 
 
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2020. január 31-ig kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2019.  május 
10. 12 óráig lehet benyújtani. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében 
az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése 
minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi 
CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi 
kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz” 

                Erről:1./  Érintett civil szervezetek, Helyben 
                          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                          3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 

                                é r t e s ü l n e k. 
d.) 
Előterjesztés sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 54/2019.(IV.4.) Kt. számú határozata 
a sporegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a sportegyesületek részére 
támogatási pályázatot ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a 
Kenderesi Krónika  áprilisi számában és a www.kenderes.hu honlapon: 
 
„Támogatásban részesülhet mindazon kenderesi székhelyű, telephelyű, legalább két éve 
működő egyesület, amely Kenderes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri 
a támogatást.  
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 

4. kérelmező 
azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés), 

5. a pályázati célt 
(amire a támogatást kéri), 

6. a pályázati cél 
megvalósításának költségvetését, 

7. a saját erő 
összegét, 

8. a kért 
támogatás összegét. 

 
A pályázati adatlap mellé csatolni kell: 
5. 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy az egyesületnek tartozása nincs. 

 
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után 
hiánypótlásra van lehetőség. A késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil 
szervezeteknek a kapott támogatással 2020. január 31-ig kell elszámolni. 

 

A pályázatot Kenderes Város Polgármesteréhez (Kenderes Szent István út) 2019.  május 
10. 12 óráig lehet benyújtani. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében 
az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat kitöltése 
minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja 
maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi 
CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi 
kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz” 

 
                Erről:   Erről:1.  Érintett civil szervezetek, Helyben 
                                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                                     4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,  
                                          Helyben 
 

                                         é r t e s ü l n e k. 
e.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a Képviselő-testület több ülésen is tárgyalt a Középtiszai 
Medosz Sportkör működésével kapcsolatos problémákról. A cél továbbra is az, hogy az egyesület 
megmaradjon, de számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy az egyesület a kialakult helyzet miatt 
megszűnik. A március 7-i ülésen, a 37/2019.(III.7.) Kt. számú határozatában a testület hozzájárult 



ahhoz, hogy a sportkör megszűnése esetén az újonnan megalakuló sportkör székhelyeként a 
tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 56. számú ingatlan kerüljön bejegyzésre. Több körben 
tárgyaltak a sportkör képviselőivel az új egyesület létrehozásáról, amelynek előkészületi munkáit 
elkezdték. Az új sportkör neve Kenderesi Városi Sportegyesület lesz. 
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Kérte a testület tagjait, hogy az egyesület nevének ismeretében döntsenek ismét a székhely 
bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról, valamint a „Kenderesi” kifejezés használatának 
engedélyezéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
kenderes Városi Önkormányzat 55/2019.(IV.4.) kt. számú határozata 
a Kenderesi Városi Sportegyesület székhelyének bejegyzéséhez szükséges hozzájárulásról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
      Kenderesi Városi Sportegyesület székhelyeként a tulajdonát képező Kenderes, 
      Szent István út 56. számú ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
      A Képviselő-testület hozzájárul továbbá a sportegyesület nevében a „Kenderesi” kifejezés 
      használatához. 
 
      Ezzel egyidejűleg a 37/2019.(III.7.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
      Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                3./ Középtiszai Medosz Sportkör, Helyben 
                      
                     é r t e s ü l n e k. 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a TRV Zrt írásban tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 
Kenderes-Bánhalma vízműtelepen üzemelő Grundfos gyrátmányú, CR 10-06 típusú szivattyú 
felújítása szükségessé vált. Ebből a vízszivattyúból további tartalékkal nem rendelkeznek, ezért 
intézkedtek a szivattyú mielőbbi felújításáról. A szivattyú felújítása a biztonságos üzemeltetés miatt 
vált indokolttá. A felújítás teljes összege 250.900 Ft + ÁFA. Kérték az önkormányzat 
hozzájárulását a szivattyú felújításához. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 56/2019.(IV. 4.) Kt. számú határozata 
Kenderes -Bánhalma vízműtelepen  üzemelő Grundfos gyártmányú szivattyú felújításról 
  
          Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
          Kenderes-Bánhalma vízműtelepen üzemelő, Grundfos gyártmányú, CR 10-06 



          típusú, 96501228 gyári számú szivattyú felújítását. 
          A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a felújítás költsége, 250.900 Ft + ÁFA 
          összegben a 2019. évi bérleti díj terhére történjen kiszámlázásra. 
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          Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben, 
                    2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                    3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                    4./ Irattár 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
g.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
engedélyezze az intézménynél a létszámkeret egy fő házi gondozói létszámmal történő 
megemelését, mivel a házi gondozói ellátást igénybe vevők száma jelentősen növekedett az utóbbi 
időben. A jelenleg rendelkezésre álló személyi állomány nem tudja ellátni az újabb igénylőket, ezért 
a szakfeladat személyi feltételének, és a megfelelően biztosított ellátás érdekében létszámbővítésre 
lenne szükség.  A többletigényeket egy fő házi gondozói munkavállaló alkalmazásával tudnák 
biztosítani. 
Kérte a testület tagjait, döntsenek az intézményvezető kérelméről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának 57/2019.(IV. 4..) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 létszámkeretének növeléséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
            a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
            létszámkeretét  2019. április 1. napjától egy fő házi gondozói létszámmal megemeli. 
 
 Erről: 1./ Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                           intézményvezetője, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
      
                           é r t e s ü l n e k. 
h.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület  36/2019.(III.7.) Kt. számú határozatában 
döntött arról, hogy a Kenderes, 41/2 hrsz.-ú, Kenderes, Ifjuság út 23. szám alatti ingatlanra 
Kenderes Városi Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési tilalom törlésre kerüljön. Időközben 
adategyeztetés során derült ki, hogy az elidegenítési tilalom mellett terhelési tilalom és jelzálogjog 
is be van jegyezve az önkormányzat javára. 
Kérte, hogy döntsön a testület, hogy az elidegenítési tilalom törlése mellett a terhelési tilalom, 



valamint jelzálogjog bejegyzésének törléséhez is hozzájárul. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat  58/2019.( IV. 4.) Kt. számú határozata 
hozzájárulás elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog 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, valamint jelzálogjog törlésre kerüljön. 
 
            Ezzel egyidejűleg a 36/2019.(III.7.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
 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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálta az önkormányzati lakások lakbérének 
megállapításáról szóló 21/2013.(XII. 12.) önkormányzati rendeletet , és megállapította, hogy a 
rendelet jogszabálysértő. A rendelet csak a lakásbérleti díjakat szabályozza, ezért ezt a rendeletet 
javasolta hatályon kívül helyezni, és rendelkezéseit az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló új alaprendelet mellékletében 
beépíteni. 
Javasolta a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6/2019.( IV.5.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 

21/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 



Kenderes, 2019. április 4. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                     jegyző  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: érdeklődött, hogy a bölcsőde megnyitása mikorra várható? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a bölcsődét május 1-jén szeretnék megnyitni. Most a járda, 
építését, és az épület szinezését végzik. Adományokból, felajánlásokból igen sok eszközt sikerült 
beszerezniük, de még vannak hiányzó felszerelések és berendezések, melynek szállítása most van 
folyamatban. 
Tájékoztatásként elmondta, hogy egyeztetésen vett részt a Magyar Falu Programmal 
kapcsolatosan.Az előzetes egyeztetés alapján a bánhalmi út felületlezárárására,  a Bán Tibor út 
járdaépítésére, óvodai sportpálya, és játszóudvar kialakítására, a védőnői szolgálat eszközeinek 
fejlesztésére, valamint a ravatalozó felújtására tudnak majd pályázatot benyújtani. 
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 32 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. április 4-én 14 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám:  
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 4-i 
ülése napirendjének elfogadásáról         49/2019. 
 
1./ A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására 
     vonatkozó Konzorcium létrehozásáról                                                      50/2019. 
 
2./ 
a.)  A Dékány József és a Bán Tibor utak közötti, 2155 helyrajzi szám, 
      állami tulajdonú, kivett saját használatú út önkormányzat részére történő 
      ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről                                         51/2019. 
 
b.)A Móricz Zsigmond Művelődési Ház 33/461 állami tulajdonú hányadának 
     önkormányzat részére történő ingyenes átruházával kapcsolatos döntés   52/2019. 
 
c.)A civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról                         53/2019. 
 
d.)A sportegyesületek részére támogatási pályázat kiírásáról                         54/2019. 
 
e.) A Kenderesi Városi Sportegyesület székhelyének bejegyzéséhez 
     szükséges hozzájárulásról                                                                           55/2019. 
 
f.) Kenderes-Bánhalma vízműtelepen üzemelő Grundfos gyártmányú 
     szivattyú felújításáról           56/2019. 
 
g.) A Kenderesi Gondozási Központ, Csaldsegítő és Gyermekjóléti 
     Szolgálat létszámkeretének növeléséről                                                     57/2019. 
 
h.) Hozzájárulás elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog  
      bejegyzésének törléséhez a Kenderes, 41/2 hrsz.-ú, Kenderes, Ifjuság  
      út 23. szám alatti ingatlanra vonatkozóan                                                  58/2019. 
 
i.)  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
      6/2019.(IV.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások 
      lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII. 12.) önkormányzati 



      rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 


