
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 24-én 14 órakor 
tartott rendes, 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: Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Nagyné Lenge Margit, a Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola, Liliom Óvoda igazgatója, Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, 
Fehérné Szendrei Ibolya, Dr Ila Erzsébet meghívottak, Cseh Gábor, Cseh Gáborné érdeklődők, 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, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   59/2019.(IV. 24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 24-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 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II. 4.) rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szólbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a 
Szociális és Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság összevont ülésen 
véleményezte a rendelet-tervezetet, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 7/2019.(IV.25.) 

önkormányzati rendelete 
 

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II. 14.) rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. április 24. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                    jegyző  
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és a pénzmaradvány elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a bizottságok összevont ülésen véleményezték az 
előterjesztést, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetés 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló előterjesztést, és 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  60/2019.(IV. 24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány 
elfogadásának megtárgyalásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról szóló 
 előterjesztést, és úgy döntött, hogy annak elfogadását a Magyar Államkincstár jóváhagyását 
            követően tűzi napirendjére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a bizottságok összevont ülésen véleményezték az 
előterjesztést, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a térítési díjak 
felülvizsgálata azért vált szükségessé, mivel a jelenlegi összeg olyan alacsony volt, hogy a rentábilis 
működtetést veszélyeztette.A tervezet szerint kismértékű emelést javasol a szociális étkeztetés, a 
házi segítségnyújtás, valamint a nappali ellátás díjai esetében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet , 
és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

8/2019.(IV.25.) 
önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. április 24. 
 
(: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 Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 11/2010.IV.29.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a bizottságok összevont ülésen véleményezték az 
előterjesztést, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva megvizsgálta a lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
11/2010.(IV. 29.) önkormányzati rendeletet, és megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértő. 
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A rendelet felülvizsgálata megtörtént. A rendelet több pontja nem felel meg a jelenleg hatályos 
jogszabályoknak, ezért a rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet megalkotását javasolta.. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet  és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

9/2019.(IV.25.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek  

bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. április 24. 
 
(: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 ás a 
Előterjesztés bíráló bizottság létrehozásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén pályázatot írt ki a 
Városi Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére.  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja 
meg. A bíráló bizottság tagjának javasolta Király Lászlóné Kenderes, Petőfi út 2, Ács Andrea Éva, 
Szolnok, Bokréta út 10, valamint Nagyné Lenge Margit Kenderes, Kossuth L. út 85/a szám alatti 
lakosokat. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést,  és 5 fő 
egyhangú szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  61/2019. (IV. 24. ).) Kt. számú határozata 
Bíráló bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. (6) bekezdése alapján 
 a Városi Könyvtár intézményvezetői állására pályázó személyek meghallgatására 
            háromtagú  bíráló bizottságot hoz létre. 
 A bírálóbizottság tagjainak Király Lászlóné, Kenderes, Petőfi út 2. 
            Nagyné Lenge Margit Kenderes, Kossuth Lajos út 85/a , és Ács Andrea Éva 
            Szolnok, Bokréta út 10.szám alatti lakosokat választja. 
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 A Képviselő-testület a bírálóbizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve  
 dönt a magasabb vezetői megbízásról. 
 
 Erről: 1./ Bírálóbizottság tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 

6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
a.) 
Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: pályázat kiírására került sor önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat keretében lehetőség van – többek között – belterületi 
utak, járdák, hidak felújítására. Számba vették azokat az elvégzendő feladatokat, amelyekre a 
pályázat lehetőséget biztosít. A Hunyadi út építésére évek óta keresik a lehetőséget, mivel rossz 
állapotban van, burkolata nagyon tönkrement. Az itt élő lakosok aláírásgyűjtést kezdtek, az 
önkormányzat segítségét kérve az út felújításához. A kiírt pályázaton szeretne az önkormányzat 
részt venni,amelyből a Hunyadi út burkolatának felújítását szeretnék elvégezni. A pályázható 
összeg 15 millió Ft, amelyhez 2.647.058 Ft önerő biztosítása szükséges. 
Kérte a testület tagjainak véleményét a pályázat benyújtásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője:az 
önerőt hitel felvételével tudják biztosítani, mivel tartalékösszeg nincs az idei költségvetésben. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: előzetesen tájékoztatni szeretné a testület tagjait, hogy 
valószínűleg szükség lesz az önkormányzatnak hitel felvételére a pályázatokhoz kapcsolódóan. 
Amennyiben a hitelfelvétel aktuálissá válik, az a Képviselő-testület elé kerül döntésre. A 
Hosszúháti útra nyert pályázat önerejének egy részét hitelfelvétellel tudják biztosítani, mivel az 
érintett gazdák fele nyilatkozott az önerő megfizetéséről. A bánhalmi kistemplom építéséhez 
pályázaton nyert 29 millió Ft-hoz az egri érseki hivatal 15 millió Ft-ot biztosít, a hiányzó összeg 4 
millió Ft, amelyhez az önkormányzatnak kell fedezetet biztosítani. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: a pályázat benyújtása nem lehet kérdés. Személyesen kérte, és 
aláírásokat is gyűjtött, hogy képviselőtársai támogassák a Hunyadi út felújítását. Az utcában már  
több, kisebb baleset történt. Balesetveszélyről van szó, ne várják meg, hogy nagyobb balesetek 
történjenek. Az itt lakók joggal gondolják azt, hogy kicsit háttérbe szorult az „Újtelepi rész”, és 
kicsit mostohagyermeknek érzik magukat. Az a kérése, hogy a Hunyadi útra pályázzanak, és ne más 
útra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: rendszeresen jár az úton. Sajnos sokan rallipályaként 
használják a városban az utakat, amely valóban nagyon veszélyes. Ezt jelezték a rendőrség felé is. 
Nem hiszi, hogy „mostohagyerekként” van kezelve az Újtelepi rész, hisz a belvízberuházás első 
köre is itt valósul meg.Az itt élők mindent megkapnak, amelyet a város más részein élő lakosok. 
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BAKTAI KÁLMÁN képviselő:az Újtelepi rész volt leginkább rászorulva a csatornázásra, mivel itt 
van a település legalacsonyabb pontja, ezzel szemben kimaradtak az első ütemből. Ebből kifolyólag 
joggal érezhetik „mostohagyermeknek” magukat az itt élők. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy gondolja, hogy át kell értékelni a „mostohagyermek” 
jelzőt. 
A szennyvízberuházás második körében érintett lakóknak nem kell fizetniük, mert az önerő alapból  
azt az állam biztosítja, az első körben csatlakozók pedig jelentős összegű hozzájárulást fizettek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a most kiírt pályázat során nyílik lehetősége az 
önkormányzatnak útburkolat felújítására pályázni. Megvizsgálták az utak állapotát, és arra jutottak, 
hogy a Hunyadi út felújítása a legsürgetőbb feladat. A Magyar Falu Programban is lehetőség van     
útfelújításra pályázni, amiből Bánhalmán szeretnének útfelújítást végezni. A jelenlegi pályázatot 
május 31-ig kell benyújtani, és szeptember 16-ig döntés születik a pályázatokról. 
 
SÜVEGES LAJOS Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője: a település útjai rosszabb 
állapotban vannak, mint az Újtelepi rész, a Hunyadi út kivételével, tehát nem igazán elhanyagolt 
részről beszélhetünk. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a félig lebontott házak is rontják a településképet. Próbálnak 
intézkedéseket tenni, de csak minimális előrelépés van az ügyben. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a napirend kapcsán érdeklődött, hogy a Középtiszai 
Mezőgazdasági Zrt tulajdonosával sikerült-e egyeztetni a járdaépítéshez szükséges terület 
biztosításáról?? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:sikerült a cég képviselőjével egyeztetni,aki úgy nyilatkozott, 
hogy biztosítják a járdaépítéshez a szükséges területet. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  62/2019.(IV.24.) Kt. számú határozata 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont  
a.) b.) és c.) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton való részvételről 
 
    1./  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
          a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
          egyetértésével Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
          törvény 3. melléklet II. 2. pont a.) b.) és c.) pontok szerinti önkormányzati 
          feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 

    2./  A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a pályázat keretében a Hunyadi út burkolatának 
          felújítását kívánja megvalósítani az alábbiak szerint: 
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          Pályázati támogatás: bruttó  15.000.000 Ft  
          Önerő:                       bruttó  2.647.058 Ft  
           
   3./  A saját erő összegét a Képviselő-testület 2019. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbiak 
         szerint: 
         Pályázati támogatás: 15.000.000 Ft 
         Önerő:                         2.647.058 Ft (bruttó) 
           
         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. 
 
 
b.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
megkeresését, amelyben tájékoztatta Képviselő-testületet arról, hogy 2019. 03. 13-án a Magyar 
Patrióták Közössége kezdeményezte Kenderes város közigazgatási területén található Bán Tibor út 
közterületnév megváltoztatását, mert álláspontjuk szerint az kommunista önkényuralmi rendszerre 
utal. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvny 14 §-a kimondja, 
hogy közterület, illetve önkormányzat tulajdonában álló közintézmény nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX száazdi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában kiépítésében, 
fenntartásában részt vett, valamint olyan kifejezést vagy szervezet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. 
Amennyiben a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel, akkor be kell szerezni a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását. Az MTA hivatkozott véleményeiben nem tett a Bán Tibor 
út elnevezésének használhatóságára vonatkozóan megállapítást. 
A kormányhivatal a Magyar Patrióták Közössége közterületek elnevezésének megváltoztatására 
irányuló kezdeményezésével kapcsolatban – az MTA állásfoglalását figyelembe véve – nem tartja 
indokoltnak törvényességi felügyeleti eljárás megindítását, a civil kedzeményezést megfontolás 
céljából továbbította a Képviselő-testület részére. 
A közterületek elnevezésének esetleges módosítása során kérik figyelembe venni a 
kezdeményezésben foglaltakat. 
 
A tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul vette. 
 
c.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület legutóbbi ülésén, 50/2019.(IV.4.) Kt. 
számú határozatában döntött arról, hogy konzorciumi együttműködési megállapodást köt a 
konzorciumi megállapodásban szereplő önkormányzatokkal abból a célból, hogy a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatási kérelmet nyújtsanak be, és az abban 
foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. 
 
Időközben a Karcagi Polgármesteri Hivatal tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az előzetesen 
leegyeztetett Konzorciumi megállapodás megküldésre került az Irányító Hatóság részére, amely 
válaszában a most beterjesztett Konzorciumi megállapodást hagyta jóvá.  
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző:a megállapodás címe konzorciumi és vagyonkezelési 
szerződésről konzorciumi együttműködési megállapodásra változott. A megállapodás további 
változásai a konzorcimi tagok egyetemleges felelősségét szabályozza a konzorciumvezető helyett.  
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy támogassák a beterjesztett módosított 
változatot. 
 

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

Kenderes Városi Önkormányzatának  63/2019.(IV.24.) 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. 

  
  4.  Ezzel egy időben az 50/2019.(IV. 4.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezi. 
 

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 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt héten ismét 
tárgyaltak a kínai befektetők képviselőivel a tervezett beruházásról. Kínában az előkészítő 
munkákat végezték. A tervek szerint május első hetében érkezik egy 7 fős csoport, akik a 
helyszínen végeznek műszaki feladatokat.A delegációval megtekintették az önkormányzat 
telephelyét is, amelyben további lehetőségeket láttak és amelyről a későbbiekben fognak tárgyalni. 
 
Mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 14 óra 43 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 24-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2019. április 24-i     59/2019. 
ülése napirendjének elfogadásáról 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IV.25.) 
     önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018.(II.14.) 
     rendelet módosításáról 
 
2./ Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 
     és a pénzmaradvány elfogadásának megtárgyalásáról                                60/2019. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019.(IV.25.) 
     önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
     azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
4. /Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019.(IV. 25.) 
     önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
     bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről 
 
5./ Bíráló bizottság létrehozásáról                                                       61/2019. 
 
6./ 
a.)A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
    miniszter egyetértésével Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről  
    szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a.) b.) és c.) pontok szerinti 
    önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton 
    való részvételről                                                                                            62/2019. 
 
b.) Tájékoztatás a Magyar Patrióták Közössége kezdeményezéséről                 ----- 
 
c.)A„Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására 
    vonatkozó Konzorcium létrehozásáról                                                          63/2019. 
 
 
 
 


