
J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 11-én  14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 

Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 

Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Dr Bencze Miklós, Veresné 
Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. – 

Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Bodor Tamás képviselők,- 

Bejelentés nélkül távol: -- 

Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosné Andrási Edit, a Kenderesi Gondozási 
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Süveges Lajos, Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetője, Mikola Istvánné, Városi Könyvtár vezetője, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző, Farkas Istvánné meghívott, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 
fős testületből 5 fő van jelen, 2 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 Városi Önkormányzat 129/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 11-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 2019. évi költségvetésről szóló 5/2019.(II. 15.) rendelet módosításáról  
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a 
beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2019.(IX.12.) rendelete 
 

a  2019. évi költségvetésről szóló 5/2019.(II.15.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. szeptember 11. 
 
 
(: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 Önkormányzat 2019. évi költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az elért eredményekhez nagyban hozzájárult az 
intézmények szigorú, takarékos gazdálkodása és az adófizetési morál javulása is, amelyért 
mindenkinek köszönetét fejezi ki. A továbbiakban is mindenkitől kéri a fegyelmezett, 
takarékos gazdálkodás szem előtt tartását.  
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a 
beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  130 /2019. (IX. 11.) Kt. számú határozata  
  a 5/2019.  (II. 15.)  számú költségvetési rendelet első félévi teljesítéséről 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a tájékoztatót az alábbiak 
szerint elfogadja: ( 1., 2. számú melléklet) 
 
Bevételek 

Önkormányzatok működési támogatása:    185 045 733,-Ft              54% 

Felhalmozási célú támogatások:            44 312 691 ,-Ft  40% 

Közhatalmi bevételek:   43 853 785,-Ft  47%   

Működési bevételek:               88 502 204,-Ft  47% 

Felhalmozási bevételek:    6 009 678 ,-Ft           202% 

Bevételek összesen:             367 724 091 ,-Ft  50% 

Kiadások 

Személyi juttatások:             176 004 091,-Ft  49% 

Munkaadókat terhelőjárulék:              32 159 586,-Ft  54% 

Dologi kiadások:             133 941 313,-Ft  60% 

Ellátottak pénzbeli juttatása:     5 947 000,-Ft    5% 

Egyéb működési célú kiadás:        220 500,-Ft    6% 

Beruházások:                11 623 354,-Ft    4% 

Felújítások:              205 403 868,-Ft  31% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások:       400 000,-Ft  67% 

Kiadások összesen:             565 699 712,-Ft  36% 

 

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása 7 615 000,-Ft . (2. számú melléklet) A Magyar 
Államkincstár felé visszafizetési kötelezettsége nincs. 

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. 
 
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 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(…..) 
önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
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Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a rendelet 
módosítására a bölcsődei ellátás bevezetése miatt van szükség. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett 
formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta. 
 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

15/2019.(IX.12.) rendelete 
 

az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. szeptember 11. 
 
 
(: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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019.(..) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a 
beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2019.(IX.12.) rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról 

 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. szeptember 11. 
 
 
(: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 á s a 
Előterjesztés a Kenderes, Dózsa György út 1/A  szám alatti, 1304/2 helyrajzi számú, 
állami tulajdonú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan 
önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat tervei szerint két bölcsődei 
csoportszobával kívánja bővíteni a Dózsa György út 1. szám alatti ingatlanban működtetett 
mini bölcsődét. Az előzetes elképzelések szerint a bővítéshez szükség lenne a szomszédos, 
Dózsa György út 1/A szám alatti, állami tulajdonú ingatlanra. A tulajdonjog átruházásához 
kérelmet kell benyújtani az MNV Zrt-hez,, melynek tartalmaznia kell a Képviselő-testület 
határozatát, a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, és az önkormányzat nyilatkozatát, hogy 
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. A jogszabályi 
feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Kormány hoz 
döntést 
Fentiek alapján javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat 131/2019. (IX.) számú határozata 
a Kenderes, Dózsa György út 1/A. szám alatti, 1304/2. helyrajzi számú , állami tulajdonú 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan önkormányzat részére történő 
ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 

1. 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 lévő  
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2. Kenderes belterület 1304/2 helyrajzi számon felvett, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, 818 m2 területű ingatlan 1/1. tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

3. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások feladatainak végrehajtása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és bölcsőde céljára kívánja felhasználni.  

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

5. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes belterület 
1304/2. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kenderes belterület 
1304/2. 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.  
 
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 
Előterjesztés a 0550/13-as helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzat 
részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Vasútállomás felújítása folyamatban van, a műemléki 
védelem alatt álló épület helyreállítását az év elején kezdték el, és várhatóan ősz végén fejezik 
be. A felújítási munkák után várhatóan az érdeklődők száma is megnövekszik, emiatt szükség 
lehet további parkolók kialakítására.  A jelenleg állami tulajdonban álló 0550/13-as helyrajzi 
számú ingatlan területén kialakítható lenne egy P + R parkoló, ezért javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az önkormányzat nyújtson be kérelmet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-hez az önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatosan. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, döntsenek a határozati javaslatról. 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat  132/2019. (IX.11.)Kt. számú határozata 
a 0550/13-as helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan önkormányzat részére történő 
ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről  
 

1. 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 lévő  
0550/13 helyrajzi számon felvett, kivett épület, udvar megnevezésű, 564 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában meghatározott 
településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a 
parkolás lehetőségét kívánja biztosítani a területen.  

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

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0550/13. hrsz.-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 0550/13. 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.  
 

7. 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 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírására és elbírálásának szempontjaira 

 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat évek óta csatlakozik az Emberi      
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, ezzel támogatva a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő, vagy már a felsőoktatási intézményben tanuló helybeli fiatalokat.  
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A Képviselő-testület minden évben kiírja az ösztöndíj-rendszerek pályázatát, valamint 
személyenként dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. 

Javasolta, hogy 2020-ban is csatlakozzon az önkormányzat az ösztöndíjpályázathoz az 
előterjesztésben foglaltak szerint. 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  133./2019.(IX.11.) Kt. számú határozata 
a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozásról és a kiírásáról 
 

1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.  

2. A határozat mellékleteiben rögzítettek szerint dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2020. évi kiírásáról (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet,). 

3. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 
4. A képviselő-testület a 2020. évi keretösszeget 500.000 Ft-ban állapítja meg.  
 

E r r ő l   é r t e s ü l n e k: 

1. Pádár Lászlóné polgármester, Helyben. 
2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben. 
3. Igazgatási és Szervezési Osztály, Helyben 
 
8.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 Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte 
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét. A víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-
szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A 
Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből áll, a beterjesztett anyagban foglaltak 
szerint, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  1342019.(IX.11. ) Kt. számú határozata  
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 
 
Kenderes Város Önkormányzata a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt által készített - 2011. 
évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében , Kenderes Város közigazgatási területén lévő a víziközmű-szolgáltatásról szóló a 
fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel –készített víziközmű szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

 
  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                            3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth út 5. 
                4./ Irattár 
 
b.)  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy engedélyezze az intézménynél egy fő kisgyermekgondozó és nevelő, valamint egy fő 
dajka létszám bővítését. Kérését azzal indokolta, hogy a mini bölcsőde működési igénye 
nagyobb, mint a státuszban lévő dolgozók létszáma, a törvényi előírásoknak megfelelően. A 
bölcsődébe beíratkozottak száma miatt. A feladatot a meglévő létszámmal, csak túlóra 
keretein belül tudnák biztosítani, ami ellentmond a hatályos jogszabályoknak. Indokolt a 2 fő 
teljesállású létszám bővítését. A dajkák takarítási feladatot is ellátnak munkájuk mellett. 
Kérte a testület tagjait, döntsenek az intézményvezető kérelméről. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: ebben az évben a szociális ellátásokra kapott normatíva összegéből 
tudják a plusz létszámot finanszírozni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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 Kenderes Város Önkormányzatának  135/2019.(IX, 11.) 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. szeptember 12.napjától egy fő kisgyermekgondozó,-nevelő, 
            valamint egy fő dajka létszámmal megemeli. 
            A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét a létszámkeret megemelésével  
            kapcsolatos feladatok végrehajtásával. 
 
 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. 
 
c.)  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Baktai Zoltán és felesége 5515 Ecsegfalva, Fő 
út 87. szám alatti lakosok levelét, amelyben a tulajdonukat képező Kenderes, Dobó út 38. 
szám alatti ingatlant Kenderes Városi Önkormányzat részére kívánják ajándékozni. 
Kérésüket azzal indokolják, hogy beteg, mozgásukban korlátozott idős emberek, kevés 
nyugdíjból élnek albérletben, ezért a kenderesi ingatlan javíttatására, renoválására nincs 
anyagi forrásuk. Az ingatlan némi anyagi forrással lakhatásra alkalmas lenne, nem szeretnék, 
ha tovább romlana az állapota, így a tulajdonjogukról lemondva, szeretnék az 
önkormányzatnak ajándékozni.  
A Képviselő-testület július 24-i ülésén már tárgyalt egy hasonló kérelmet, és akkor úgy foglalt 
állást, hogy az ingatlant nem tudja elfogadni, de az önkormányzat felajánlja segítségét, hogy a 
lakosság minél szélesebb körben tájékozódjon a lehetőségről. 
Kéri, hogy a Képviselő-testület legyen következetes a kérelmek elbírálásában, s ha kell, akkor 
vizsgálják felül a korábban hozott határozatukat. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: rendszeresen felszólítják azokat az 
ingatlantulajdonosokat, akik nem tartják rendben ingatlanjukat, környezetük elhanyagolt, 
gondozatlan. A vidéki ingatlantulajdonosok közül nem mindenki tudja megoldani a 
rendbetételt, ezért élnek azzal a lehetőséggel, hogy felajánlják ingatlanukat az önkormányzat 
részére Véleménye szerint el kell fogadni ezeket az ingatlanokat az önkormányzatnak, és 
minden pályázati lehetőséget kihasználni, (közmunkaprogramba bevonni) a lebontásukra, 
vagy felújításukra. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ezek az ingatlanok a település szélein vannak, és nem 
valószínű, hogy ezen a részen fognak épülni családi házak. Az ingatlanok elfogadása az 
önkormányzatnak kötelezettséget fog jelenteni. 
  
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője: 
ugyanúgy, mint most a tulajdonosokat, az önkormányzatot is terheli az ingatlanok rendben 
tartása, fűnyírás, télen a járdák tisztítása. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy hozzon olyan döntést a testület, 
miszerint nem tudja elfogadni az ingatlant, de felajánlja segítségét abban, hogy a szomszédok, 
illetve a lakosság minél szélesebb körben tájékozódjon erről  a lehetőségről. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét az ingatlan elfogadásáról. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 136/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata  
a Kenderes, Dobó út 38. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
      az önkormányzat részére felajánlott Kenderes, Dobó út 38. szám alatti 
      ingatlant nem tudja elfogadni, de felajánlja segítségét abban, hogy 
     a szomszédok, illetve a lakosság minél szélesebb körben tájékozódjon a lehetőségről. 
  
     Erről: 1./ Baktai Zoltán és felesége 5515 Ecsegfalva, Fő út 87. 
                2./ Pádár Lászlóné polgármester, helyben 
  
                     é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
Előterjesztés Kenderes Városi Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület 25/2019.(II.14) Kt. számú 
határozatában döntött Kenderes Városi Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről. 
 
A most beterjesztett anyagban szereplő adatokkal javasolja a határozat kiegészítését a 
hitelfelvétel miatt, amelyet a Központi Konyha, a Hosszúháti út és a bánhalmi templom 
építési költségeihez vesz fel az önkormányzat. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a 
beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 137/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
 Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegéről 

 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város 
Önkormányzata saját bevételeit és a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV.  tv. .3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e 
határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

         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. 

 
e.) 
Előterjesztés„ TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű 
pályázaton való részvételről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Magyarország Kormánya a gyermekjóléti alapellátások 
közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való 
hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében 
pályázatot írt ki. A felhívás kapcsolódik a Magyar Falu program bölcsődefejlesztés 
alprogramjához. a TOP területén lévő 5 ezer fő és ez alatti lakosságszámú települési 
önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények létrehozásában 
és meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények férőhelybővítésének támogatásával. A 
támogatott projektek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 
Az elképzelések szerint a mini bölcsődét két csoportszobával szeretnék bővíteni, amelynek 
terveztetési munkáit jelenleg végzik.  A pályázatot szeptember 30-ig kell benyújtani. Kérte, 
döntsenek a pályázat benyújtásáról. A beruházás költsége 200-240 millió Ft közötti összeg. A 
támogatás mértékét, a férőhely arányában állapítják meg. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 138/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű pályázaton való 
részvételről 
 
    1./    Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            Magyarország Kormányának TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek 
            kialakítása, bővítése című felhívásra pályázatot kíván benyújtani. 
     
   2.    / A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázat keretében a meglévő 
            mini bölcsődét két csoportszobával ( 24 férőhellyel ) kívánja bővíteni. 
 
   3./    A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a szükséges 
           intézkedések megtételére. 
 
           Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                     3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
f.) 
Előterjesztés a bánhalmi imaház vagyonkezelési jogának, illetve tulajdonjogának 
átadásáról a Kenderes Római Katolikus Plébánia részére                                                                                      
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Bánhalmán a „Tisza-tavi templomok útján II-kulturális 
turisztikai desztináció” elnevezésű pályázat keretében megépülő imaház vagyonkezelési 
jogának átruházását javasolja a Kenderes Római Katolikus Egyház részére, továbbá a 
pályázati projekt lezárását követő 5 éves fenntartási időszak leteltét követő 60 napon belül, 
ellenérték nélkül a Kenderes, Római Katolikus Plébánia kizárólagos tulajdonába kerüljön. 
Az Egri Főegyházmegye a templom építését 15 millió Ft-tal támogatja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 139/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
a bánhalmi imaház vagyonkezelési jogának, illetve tulajdonjogának átadásáról a Kenderes 
Római Katolikus Plébánia részére 
 
        Kenderes Városi Önkormányzata a Társadalmi és környezeti szempontból 
        fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú  TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00013 
        „Tisza-tavi templomok útján II-kulturális turisztikai desztináció” 
        elnevezésű pályázat keretében 29.477.994 Ft összegű támogatást nyert 
        Kenderes (Bánhalma) településen imaház létesítésére. A kivitelezés 
        költsége 47.799.551 Ft. 
        Az Egri Főegyházmegye kifejezte azon szándékát, hogy az építéshez anyagi 
        segítséget nyújt. Vállalta, hogy a pályázat alapján biztosított támogatási összeg 
        felhasználásának hitelt érdemlő igazolását követő 8 napon belül bruttó 15 millió Ft 



        összegű támogatást utal át az önkormányzat számlájára. 
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       Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt  
       pályázati projekt lezárását követő 30 napon belül a templom vagyonkezelési 
       jogát átruházza a Kenderes Római Katolikus plébánia részére. 
       Az önkormányzat kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a pályázati projekt  
       lezárását követő 5 éves fenn fenntartási időszak leteltét követő 60 napon belül  
       ellenérték nélkül, a Kenderes Római Katolikus Plébánia kizárólagos tulajdonába 
       adja az ingatlant. 
        A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a felek közötti 
        Megállapodás aláírására. 
 
         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                   2./ Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi út 1. 
                   3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodás Osztálya, Helyben 
 
                        é r t e s ü l n e k.  
 
g.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület 44/2018.(III.7.) Kt. számú 
határozatában megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. Időközben 
néhányan összeférhetetlenség, vagy egyéb ok miatt nem tudnak részt venni a munkában ezért 
javasolja a bizottságok kiegészítését az alábbiak szerint: 
 
1.számú szavazókör: 
Tag: 
Scitovszkyné Őzse Erzsébet 5331 Kenderes, Ady Endre út 1/E 
Póttag: Orosné Andrási Edit 5331. Felsőföldi út  15. 

2. számú szavazókör: 

Tag: Czakó Andrea 5331. Kenderes, Rózsa út 14. 

Kérte a testület tagjait, döntsenek a szavazatszámláló bizottságok kiegészítéséről. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  140/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  
2013. évi XXXVI törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda  
vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választja meg a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak: 
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1.számú szavazókör: 
Tag: 
Scitovszkyné Őzse Erzsébet 5331 Kenderes, Ady Endre út 1/E 
Póttag: Orosné Andrási Edit 5331. Felsőföldi út  15. 

2. számú szavazókör: 

Tag: Czakó Andrea 5331. Kenderes, Rózsa út 14. 

Erről: 1./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          2./ Szavazatszámláló bizottságok tagjai, Helyben 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 

 h.) 

Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és Működési 
Szabályzatának  elfogadásáról  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és  
Működési Szabályzata felülvizsgálatra került. A felülvizsgálat során derült ki, hogy az 
SZMSZ-ben tévesen szerepel .az ingatlan helyrajzi száma, ezért 5266/46-ról 5/1-re. 
   
 Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi             
      
  Kenderes Város Önkormányzatának 141/2019.(IX. 11.) Kt. számú határozata 
  a Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
  Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond 
  Művelődési Ház  Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv 
  melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
   Erről: 1./ Ács Andrea Éva, intézményvezető, Helyben 
             2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, 
tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a középiskola szeptember 21-én rendezi meg a 8. 
szántóversenyt, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közeljövőben a 
Polgármesteri Hivatal lehetőséget biztosít a lakosságnak, hogy pénzügyi szakember  
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-  
segítségével teljeskörű  tájékoztatást kapjanak  a babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK, 
ingatlan adás-vétel,  illetve egyéb hitellehetőségekről. A Városi Könyvtárban ingyenes 
képzések indulnak a közeljövőben idegen nyelv (angol, német, orosz), számítástechnika és 
életvezetés témákban. Minden érdeklődőt várnak. Szintén a Városi Könyvtárban várják az 
érdeklődőket ingyenes hallásszűrésre, megfelelő létszám esetén.  A pontos időpontról 
tájékoztatni fogják a lakosságot. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ, a Városi Könyvtár vezetője: a jegyző úr által ismertetett ingyenes 
tanfolyamokra nagy az érdeklődés, de még várják a további jelentkezőket is. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy a könyvtár felújítása miatt hová fog az 
intézmény költözni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy gondolja, hogy tudják úgy ütemezni az épületek 
felújítását, hogy a Városháza elkészülte után a Könyvtár  a Művelődési Házba tud  költözni. 
 
Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 14 óra 47 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. szeptember 11-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
 szeptember 11-i ülése napirendjének elfogadásáról                                     129/2019. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     14/2019.(IX. 12.) rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló 
     5/2019.(II. 15.) rendelet módosításáról 
 
2./Az 5/2019.(II.15.) számú költségvetési rendelet első félévi 
    teljesítéséről                                                                                               130/2019. 
 
3./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
      15/2019.(IX. 12.) az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 
4./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
      16/2019.(IX. 12.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
      azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
5./  A Kenderes, Dózsa György út 1/A szám alatti, 1304/2. helyrajzi 
      számú, állami tulajdonú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
      művelési ágú ingatlan önkormányzat részére történő ingyenes 
      átruházásával kapcsolatos döntésről                                                       131/2019. 
 
6./ A 0550/13-as helyrajzi számú, állami tulajdonú ingatlan önkormányzat 
     részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos döntésről                132/2019. 
 
7./ A 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
     Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról és a kiírásáról                        133/2019. 
 
8./ Egyebek 
     a.) Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési 
          Tervének elfogadása                                                                           134/2019. 
 
     b.)A Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti 
         Szolgálat létszámkeretének növeléséről                                              135/2019. 
 
    c.)A Kenderes, Dobó út 38. szám alatti ingatlan felajánlásáról               136/2019. 



 
 
 
 
 
 

- 2 – 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
d.) Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
     Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
     keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
    a költségvetési évet követő három évre várható összegéről                    137/2019. 
 
e.) „TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 
     elnevezésű pályázaton való részvételről                                                 138/2019. 
 
f.) A bánhalmi imaház vagyonkezelési jogának, illetve 
     tulajdonjogának átadásáról a Kenderes Római Katolikus 
     Plébánia részére                                                                                       139/2019. 
 
g.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
     kiegészítéséről                                                                                         140/2019. 
 
h.)A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Szervezeti és 
    Működési Szabályzatának elfogadásáról                                                 141/2019. 


