
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 7-én 14,30 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 

Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 

Jelen vannak: Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Pádár 
Lászlóné polgármester,- 

Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Tóth Tiborné alpolgármester. – 

Bejelentés nélkül távol: --- 

Jelen vannak továbbá: 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 a napirenddel kapcsolatban más javaslata van, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Városi Önkormányzat 116/2019.(VIII. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 7-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 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 Magyar Falu program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. 
határozat „Óvoda udvar” alprogramja  alapján óvodaudvar, illetve óvodai sport 
fejlesztésének támogatására benyújtandó pályázatról 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző : a Magyar Falu Program keretében Kenderes város 
hat területre kíván pályázni. A korábban benyújtott, orvosi rendelő felújítására, illetve 
orvosi eszközök beszerzésére irányuló pályázat sikeresen szerepelt, melyre 6.967.155 Ft-ot 
nyert az önkormányzat. Ezekben a napokban jelenik meg a többi területre kiírt pályázat, 
melynek keretében újabb öt pályázatot szeretnének benyújtani. 
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Valamennyi pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül, 
amelyhez  önerő nem szükséges. 

      A benyújtandó pályázatok az alábbiak: 

- „Óvoda udvar” alprogram keretében óvodaudvar, illetve óvodai sport fejlesztésre: 
8 millió Ft összegben, 

- „Óvodafejlesztés” alprogram keretében óvodai játszóudvar, illetve óvodai eszköz 
fejlesztésre 5 millió Ft összegben, 

- „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogram keretében a Bánhalma, Dékány 
József  és Bán Tibor utak közötti, 2155 helyrajzi számú út felújítása 10 millió Ft 
összegben, 

- „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogram keretében 
a Bánhalma, Bán Tibor út járdafelújítása 2,5 millió Ft összegben, 

- „Temető fejlesztése” alprogram keretében a ravatalozó felújítása 3 millió Ft összegben. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, döntsenek a pályázatok benyújtásáról. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 117/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat       
„Óvoda udvar” alprogramja alapján óvodaudvar, illetve óvodai sport fejlesztésének 
támogatására benyújtandó pályázatról 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
     Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat 
     „Óvoda udvar” alprogramja alapján kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a Liliom Óvoda 
      sportpálya fejlesztésére kíván pályázatot benyújtani 8 millió Ft összegben. 
      A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül, amelyhez 
      önerő nem szükséges. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat     
      benyújtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, sikeres pályázat esetén a beszerzés,  
      illetve a kivitelezés legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés    
     aláírására és egyéb, a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 
 
     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. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

     Kenderes Városi Önkormányzat  118/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
     a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat       
    „Óvodafejlesztés” alprogramja  alapján óvodai játszóudvar, illetve óvodai eszköz fejlesztés    
     támogatására benyújtandó pályázatról 

 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
     Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat 
     „Óvodafejlesztés” alprogramja alapján kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a Liliom Óvoda 
      óvodai játszóudvar, illetve óvodai eszköz fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani 
      5 millió Ft összegben. 
      A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül, amelyhez 
      önerő nem szükséges. 
 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, sikeres pályázat esetén a beszerzés, illetve 
a kivitelezés legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés aláírására és 
egyéb, a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 

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. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

     Kenderes Városi Önkormányzat 119/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
     a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat       

„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja alapján a Bánhalma, Dékány József 
és Bán Tibor utak közötti, 2155 helyrajzi számú út felújítására benyújtandó pályázatról 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
     Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat 
     „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramja alapján kiírt pályázaton részt 
kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a Bánhalma, Dékány József 
és Bán Tibor utak közötti, 2155 helyrajzi számú út felújítására kíván pályázatot benyújtani 
      10 millió Ft összegben. 

- 4 – 
 

      A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai  támogatásnak minősül, amelyhez 
      önerő nem szükséges. 



 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, sikeres pályázat esetén a beszerzés, illetve 
a kivitelezés legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés aláírására és 
egyéb, a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 

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. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
     Kenderes Városi Önkormányzat 120/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
    a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat       
    „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramja alapján  
     a  Bánhalma,  Bán Tibor út járdafelújítására benyújtandó pályázatról 

 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
     Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat 
     „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramja alapján   
     kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a Bánhalma, Bán Tibor út 
járdafelújítására kíván pályázatot benyújtani 2.5 millió Ft összegben. 
 
 A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül, amelyhez 
 önerő nem szükséges. 
 

     3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat  
          benyújtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, sikeres pályázat esetén a beszerzés,   
          illetve a kivitelezés legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés  
          aláírására és egyéb, a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 

 
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. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
     Kenderes Városi Önkormányzat 121/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
    a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat       
    „Temető fejlesztése” alprogramja alapján a ravatalozó felújítására benyújtandó pályázatról 

 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
     Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat 
     „Temető fejlesztése” alprogramja alapján kiírt pályázaton részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a ravatalozó felújítására 
kíván pályázatot benyújtani 3 millió Ft összegben. 
 
      A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül, amelyhez 
      önerő nem szükséges. 
 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására, sikeres pályázat esetén a beszerzés, illetve 
a kivitelezés legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés aláírására és 
egyéb, a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 
 
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  

 

DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Magyar Falu Program „orvosi rendelő, orvosi 
eszközök” alprogramja keretében orvosi rendelők fejlesztésének támogatására benyújtott 
pályázat sikeres volt, amelyre 6.967.155 Ft-ot nyert az önkormányzat. Javasolta, hogy a 
megnyert pályázattal kapcsolatos ügyintézéssel, a beszerzés lebonyolításával, a kivitelezés 
legalacsonyabb ajánlatáról szóló kivitelezői szerződés aláírásával hatalmazza fel a testület 
Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

      Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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     Kenderes Városi Önkormányzat  122/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 



     a Magyar Falu Program keretében „orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja 
     alapján orvosi rendelők fejlesztésének támogatására megnyert pályázattal kapcsolatos  
     felhatalmazásról 
 
     Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 
     polgármestert a Magyar Falu Program keretében orvosi rendelők fejlesztésének 
     támogatására megnyert pályázattal kapcsolatban a beszerzés, illetve kivitelezés 
     legalacsonyabb ajánlatának elfogadására, a kivitelezői szerződés aláírására, és egyéb, 
     a pályázattal kapcsolatos ügyintézésre. 
      
     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  

 
 
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 Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
23. §-a értelmében a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
Fentiek alapján az előterjesztésben szereplő személyek megválasztását indítványozta.   
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 123/2019.(VIII.7.) Kt. számú határozata 
Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról 
            szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján Helyi Választási Bizottságot 
            hoz létre. 
 
            Tagjainak: Király Barnabás Kenderes, Ady Endre út 1. 
                              Király Lászlóné Kenderes, Petőfi út 2. 
                              Barabás Miklósné Kenderes, Turgonyi út 16. 
 
            Póttagjainak: Lódi Dénesné Kenderes, Bocskai út 10. 
                                  Tóth Bálint Bánhalma, Akácos út 29. szám alatti lakosokat 
 
                                  választja meg. 
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            Erről: 1./ Dr Gaszparjan Karen Helyi Választási Iroda Vezetője, Helyben 



                      2./ Helyi Választási Bizottság tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 14 óra 45 
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. augusztus 7-én 
14,30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 

     augusztus 7-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról                                116/2019. 
 

1./A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) 
    Korm. határozat „Óvoda udvar” alprogramja alapján óvodaudvar,  
    illetve óvodai sport fejlesztésének támogatására benyújtandó 
    pályázatról                                                                                               117/2019. 

 
          A  Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) 
          Korm. határozat „Óvodafejlesztés” alprogramja  alapján óvodai 
          játszóudvar, illetve óvodai eszköz fejlesztés  támogatására benyújtandó  
          pályázatról                                                                                               118/2019. 
 
          A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) 
          Korm. határozat „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” 
          alprogramja alapján a Bánhalma, Dékány József és Bán Tibor  
          utak közötti, 2155 helyrajzi számú út felújítására benyújtandó  
          pályázatról                                                                                              119/2019. 
 
       
          A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) 
          Korm. határozat „Kistelepülések járdaépítésének, felújításának  
          anyagtámogatása” alprogramja alapján a  Bánhalma,  Bán Tibor 
          út járdafelújítására benyújtandó pályázatról                                          120/2019. 
 
          A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) 
          Korm. határozat ”Temető fejlesztése” alprogramja alapján 
          a ravatalozó felújítására benyújtandó pályázatról                                  121/2019. 

 
 
         A Magyar Falu Program keretében „orvosi rendelő, orvosi eszközök” 
         alprogramja alapján orvosi rendelők fejlesztésének támogatására 
         megnyert pályázattal kapcsolatos felhatalmazásról                                122/2019. 
 
2./     Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, tagjainak  
         megválasztásáról                                                                                     123/2019. 
 

 
 

 
                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


