
J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 9-én 14,30 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás képviselők. – 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 4 fő van jelen, 3 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 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  96./2019.(VII. 9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 9-i 
nyílt 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 pi re n d i  p o n t m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés fejlesztési célú kölcsön igénybevételéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Központi Konyha, a Hosszúháti külterületi út 
fejlesztéséhez, valamint a Bánhalmi Imaház építéséhez összesen 23.528.069 Ft fejlesztési célú 
kölcsön felvétele szükséges tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése a 
többletköltségek fedezetére nem nyújt forrást. A pályázati összegeket két-három évvel ezelőtt 
nyerték. Az akkori építőanyag árak és munkadíjak lényegesen eltérnek a jelenlegi áraktól, 
amelynek költségét az önkormányzatnak kell fedezni. Hitelfelvételi kérelmüket a Kormány 
engedélyezi, amelyet 15 éves futamidővel szeretnének felvenni.  A kölcsön fedezetére az  
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1213 hrsz-ú, Néprajzi Kiállítóterem épületét jelölik meg, amely fedezetet biztosít a felvenni 
kívánt összegre, mivel az ingatlan értéke 59.162.275 Ft. A hitelt 15 éves futamidővel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes  Városi Önkormányzat 97/2019.(VII. 9.) Kt. számú határozata 
fejlesztési célú kölcsön igénybevételéről 
 
A Kenderes Városi  Önkormányzat  9.498.205,- Ft összegű fejlesztési célú kölcsön felvételét 
határozta el a Központi konyha  fejlesztéshez. 
 
A fejlesztés/beruházás forrásai: 
 saját erő:   500.000,-Ft 
 támogatás:              0,-Ft 
 fejlesztési célú kölcsön:      9.498.205,-Ft 
 
A kölcsön végső lejárata: 2034.  
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a 
kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a 
Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kenderes Városi 
Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a  Kenderes 
Városi Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó fogadására szolgáló fizetési 
számlákra. 
 
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a 1213 hrsz-ú ingatlanra az 
OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának 9.498.205,-Ft összeg és járulékai erejéig első zálogjogi 
ranghelyen történő bejegyzéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank 
Nyrt.-vel a Kenderes Városi Önkormányzat képviseletében megkösse. 
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 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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes  Városi Önkormányzat 98/2019.(VII. 9.) Kt. számú határozata 
fejlesztési célú kölcsön igénybevételéről 
 
A Kenderes Városi  Önkormányzat  6. 719.132,- Ft összegű fejlesztési célú kölcsön felvételét 
határozta el a Hosszúhát külterületi út (nyertes pályázat:VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 )  fejlesztésének 
önerejéhez. 
 
A fejlesztés/beruházás forrásai: 
 saját erő:   3.128.140,-Ft 
 támogatás:            88.625.382,-Ft 
 fejlesztési célú kölcsön:         6.719.132,-Ft 
 
A kölcsön végső lejárata: 2034.  
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a 
kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a 
Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kenderes Városi 
Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a  Kenderes 
Városi Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó fogadására szolgáló fizetési 
számlákra. 
 
A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a 1213 hrsz-ú ingatlanra az 
OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának 9.498.205,-Ft összeg és járulékai erejéig második zálogjogi 
ranghelyen történő bejegyzéséhez. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank 
Nyrt.-vel a Kenderes Városi Önkormányzat képviseletében megkösse. 
 
 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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes  Városi Önkormányzat 99/2019.(VII. 9.) Kt. számú határozata 
fejlesztési célú kölcsön igénybevételéről 
 
A Kenderes Városi  Önkormányzat  4.111.217,- Ft összegű fejlesztési célú kölcsön felvételét 
határozta el a Bánhalmi Imaház TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023 nyertes pályázat    
felépítésének   önerejéhez. 
 
A fejlesztés/beruházás forrásai: 
 saját erő:   19.111.217,-Ft 
 támogatás:   29.477.994,-Ft 
 fejlesztési célú kölcsön:           4.111.217,-Ft 
 
A kölcsön végső lejárata: 2034.  
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön teljes futamideje alatt a 
kölcsönt, kamatát és járulékos költségeit az éves költségvetéseibe beépíti. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt 
jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kölcsön futamideje alatt amennyiben a 
Kenderes Városi Önkormányzat fizetési számláján a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló 
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 
biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a 
helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kenderes Városi 
Önkormányzat fizetési számlájára átvezeti. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. óvadékot alapítson a  Kenderes 
Városi Önkormányzat fizetési számlájára, valamint a helyi adó fogadására szolgáló fizetési 
számlákra. 
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A Képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul a 1213 hrsz-ú ingatlanra az 
OTP Bank Nyrt. jelzálogjogának 4.111.217,-Ft összeg és járulékai erejéig harmadik zálogjogi 
ranghelyen történő bejegyzéséhez. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a kölcsönszerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank 
Nyrt.-vel a Kenderes Városi Önkormányzat képviseletében megkösse. 
 
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. 
 
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 az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában az ajánlatra 
felkért szállítók kiválasztásáról szóló 90/2019.(VI. 20.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 90/2019.(VI. 20.) Kt. számú 
határozatában döntött az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában az 
ajánlatra felkért szállítók kiválasztásáról. Az ajánlatok beérkezési határidejét a testület 2019. 
június 30-ban határozta meg. Javasolta ezt a határidőt 2019. július 19-re módosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 100/2019.(VII.9.)Kt. számú határozata 
az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában az ajánlatra felkért szállítók 
kiválasztásáról szóló 90/2019.(VI. 20.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Élelmiszerek és főzési   
            alapanyagok beszerzése” tárgyában az ajánlatra felkért szállítók kiválasztásáról 
            szóló 90/2019.(VI. 20.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
            Az ajánlatok beérkezési határideje: 2019. július 19. 
 
            A 90/2019.(VI.20.) Kt. számú  határozat többi részét változatlanul hagyja. 
 
            Erről: 1./ Ajánlatra felkért szállítók (e-mailben) 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű bejelentése, kérdése van, tegye 
meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy az idén megrendezik-e a 
Vadgesztenyefesztivált? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: augusztus 10-én kerül megrendezésre a 
Vadgesztenyefesztivál. 12 órától lesznek programok a korábban megszokott, Művelődési Ház 
előtti területen. 
 
 
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 45 perckor az ülést 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. július 9-én 14,30 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 9-i 
nyílt ülésenapirendjének elfogadásáról                                                             96/2019. 
 
1./Fejlesztési célú kölcsön igénybevételéről                                                     97/2019-től 
                                                                                                                           99/2019-ig 
 
2./ Az „Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában az 
     ajánlatra felkért szállítók kiválasztásáról szóló 90/2019.(VI. 20.)  
     Kt. számú határozat módosításáról                                                              100/2019. 


