
XXVII. évfolyam 10. szám – 2019. október

Kedves kenderesi és bánhalmai lakosok, tisztelt választópolgárok!

Ismét önkormányzati választás előtt állunk. Az előző ciklustól eltérően a jelenlegi képviselő-testület 5 év munkájáról tud
számot adni.

A program adott volt, amelyet polgármesterként a képviselőkkel állítottunk össze és hajtottunk végre. A program
teljesítését nem mindig a fontossági sorrend határozta meg, hanem a pályázati lehetőségek, amelyeket önkormányzatunk
maximálisan kihasznált.

A pályázati forrásokból és a saját bevételekből a következőket teljesítettük 2014-2019 között.

2014-ben kitűzött célok

l legalább 6 fő rendőri státusz megteremtése
a kenderesi rendőrőrsön

l térfigyelő kamerahálózat bővítése

l a FŐKEFE Nonprofit Kft. 86 fő
foglalkoztatását vállalja

 
l beindul az ultrahangos szakorvosi vizsgálat

Kenderesen 

l II. számú orvosi rendelő
akadálymentesítése 

l Bánhalmán állandó orvosi ellátás
biztosítása

l I. számú általános iskola épülete udvarának
térkövezése

 
l az üresen álló III. számú iskola épületének

méltó méltó funkciót kell találni

l az óvoda épületeinek felújítása 70 millió
forint összegben

l a középiskola fűtéskorszerűsítése 

2019-re megvalósult eredmények

l 6 fő rendőri státusz a kenderesi rendőrőrsön (jelenleg 2 hely
betöltetlen)

l a térfigyelő kamerák száma több mint 20 darabbal bővült

l jelenleg a FŐKEFE Nonprofit Kft. 90 főt foglalkoztat

l 2015-ben beindult az ultrahangos szakorvosi vizsgálat Kenderesen

l II. számú orvosi rendelő akadálymentesítése

l Bánhalmán állandó orvosi ellátás biztosítása

l I. számú általános iskola épületének teljes körű felújítása
megkezdődött

l az üresen álló III. számú iskola épülete méltó funkciót kap
(alkotóház és szálláshelyek)

l az óvoda épületeinek felújítása közel  100 millió forint összegben

l a fűtés korszerűsítésére és a kastély épületének felújítására
nyújtott támogatás az Agrárminisztérium számláján

Még mindig hiszek a közösség teremtő erejében!
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l a művelődési ház teljes felújítása 140
millió forint összegben

l a turizmus tekintetében folytatni kell a
Kormányzó úrhoz kapcsolódó
megemlékezéseket

l be kell fejezni a rendezvénytér kialakítását

l könyvtár épületének folyamatos
karbantartása, könyvállomány gyarapítása

l a központi konyha épületének felújítása,
bővítése

l az idősgondozás kiteljesítése a bentlakásos
szociális otthonnal valósul meg, melynek
terveztetése folyamatban van

l az önkormányzati telephely fejlesztése

l további támogatást biztosítunk a sportkör
működéséhez a lehetőségekhez képest

l az önkormányzati intézmények
fűtéskorszerűsítésének folytatása

l a szennyvízcsatorna hálózat teljes körű
kiépítésére elkészített pályázatunk döntés
előtti szakaszban van

l az út és járda hálózat építését folytatni kell

l Bánhalmán az iskola épületét közösségi
házzá kívánjuk alakítani, melynek
bővítésével megoldódnak az ott élő
lakosok számára a különböző
szolgáltatások biztosítása

l felújításra vár a polgármesteri hivatal
épületének felújítása 80 millió forintból

l önkormányzati bérlakások felújítása 50
millió forintból

l növelni kell a tésztaüzem kapacitását

l szükséges egy bölcsőde kialakítása

l kerékpárút építése Kenderes-Kisújszállás
között

l a művelődési ház energetikai felújítása 47 millió forintból
megvalósult

l a megemlékezések száma bővült, a képviselő-testület döntése
alapján megrendezésre kerül minden évben a tudományos
konferenciával egybekötött Horthy Emléknap

l a rendezvénytér a Zöld Város elnevezésű pályázati forrásból
befejezésre került

l a könyvtár épületének folyamatos karbantartása, újítása megtörtént
és jelenleg is zajlik, a könyvállomány folyamatosan gyarapszik

l a központi konyha részleges felújítása és a konyhatechnológiai
eszközök teljes cseréje megtörtént (47 millió forint)

l a 60 férőhelyes, bentlakásos idősek otthonának tervei elkészültek,
a kivitelezésről jelenleg folynak a végső, egyeztető tárgyalások,
így heteken belül elkezdődik az intézmény építése

l az önkormányzati telephely fejlesztése jelenleg is zajlik (218 millió)

l a sportkör egy bánhalmai szervezettel bővült, önkormányzatunk
mindkét sport egyesületet támogatja 

l a megkezdett felújítások során minden közintézmény fűtése
modernizálódik (napelem)

l a szennyvízcsatorna hálózat teljes körű kiépítés Kenderesen és
Bánhalmán folyamatban van

l 8000 m útalap, 600 m aszfaltút, 860 m járda készült el, a Szent
István út és a Rákóczi út járda építése heteken belül elkezdődik

l Bánhalmán az iskola épületének közösségi házzá alakítása
elkezdődött, annak bővítésével megoldódnak az ott élő lakosok
számára a különböző szolgáltatások biztosítása

l a polgármesteri hivatal épületének felújítása elkezdődött

l önkormányzati bérlakások újulnak meg (Somogyi Béla úti épület
teljes felújítása, bérlakások kialakítása)

l a tésztaüzem működése nem volt hatékony, ezért gazdasági
okokból megszüntetésre került

l 7 férőhelyes mini bölcsődét indítottunk be, további 24 férőhely
kialakítására pályázat került benyújtásra

l pályázat hiányában nem valósult meg
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l 4. sz. fő közlekedési út belterületi szakaszának teljes felújítása

l közvilágítás teljes felújítása és a hiányzó lámpatestek pótlása

l történelmi belváros kialakításának keretében a következő épületek teljes

rekonstrukciója:

l római katolikus templom (folyamatban)

l református templom (folyamatban)

l vasútállomás épülete (folyamatban)

l postahivatal épülete

l „Borház” épülete (folyamatban)

l városháza épülete (folyamatban)

l Pádár „kastély” (folyamatban)

l III. számú iskola épülete (folyamatban)

l Horthy-liget (folyamatban)

l I. és II. számú iskola épületei (folyamatban)

l az óvodában és az általános iskolában bevezetésre került az egyházi oktatás

l az ultrahang vizsgálatot saját ultrahang készülékkel, ingyenesen vehetik

igénybe

l minden háziorvosi státusz betöltésre került

l visszaszereztük a helyben történő vérvétel lehetőségét

l Bánhalmán elkezdődött a templom építése

l értékeink megőrzése érdekében települési értéktárat hoztunk létre,

hagyományt teremtettünk a Vadgesztenye fesztiválból, csatlakoztunk a

Kárpát-medencei népfőiskolai hálózathoz

l belvíz elvezető hálózat I. ütemének megvalósítása

l Gondozási Központ Családsegítő szolgálat energetikai felújítása

(folyamatban)

l Horthy-kripta teljes felújítása megtörtént

Eredmények, amelyek a kitűzött célokon felül teljesültek
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A fentiekben leírt eredmények mutatják, hogy a
2014-ben megfogalmazott célok nagy része
megvalósult és azokon felül is sikerült
fejlesztéseket, felújításokat kieszközölni. De a
fentiekben leírtak nem tükrözik teljes egészében
az önkormányzat, a képviselők és jómagam
mindennapi munkáját. Az önkormányzati törvény
számtalan olyan feladat és hatáskört határoz meg
számunkra, amely nem látványos a lakosság
számára, de fontos területeket érint. 

Bátran kijelenthetem, hogy mind a kötelező,
mind pedig az önként vállalt feladatainkat
lelkiismeretesen, tudásunk legjavával
teljesítettük. Működtettük intézményeinket,
ezeken keresztül szolgáltatásainkat a lakosság
igényeinek figyelembe vételével teljesítettük.
Felelősen határoztuk meg minden évben az
önkormányzat költségvetését, szigorú
gazdálkodással biztosítottuk annak jogszerű
végrehajtását. Az elmúlt öt évben 156
alkalommal ülésezett a képviselő-testület.  Az
ülések során  97 rendeletet alkotott és 1048
határozatot hozott. Képviselő társaimmal együtt
örömmel alkottunk meg  minden olyan
rendeletet, határozatot amelyekkel a helyi
családokat, gyermekeket nevelő szülőket,
gyermekeket  támogattunk. Ilyen a beiskolázási
támogatás, amelyet a bölcsődéstől az
egyetemistáig minden gyermek megkap évente
egy alkalommal. De ilyen a jó tanulók
jutalmazása is, félévente. Minden évben
tartottunk közmeghallgatást, ahol lehetőséget
biztosítottunk Önöknek, hogy elmondhassák
véleményüket, kérdéseket fogalmazhassanak
meg a település vezetői felé. Esetenként sajnos
olyan döntéseket is meg kell hoznunk, amely
nem nyeri el mindenki tetszését, de a település
felelősségteljes vezetése olykor kellemetlen
feladatok elé is állítja a képviselőket.

Az eltelt öt év a rendszerváltás óta a
legeredményesebb időszak volt a településünk

életében. Soha ennyi fejlesztési forrás nem
érkezett városunkba. Ennek köszönhetően indult
el egy olyan fejlődés, ami a jövőt illetően
meghatározza Kenderes és Bánhalma szerepét a
megyében, de még azon túl is! 

Polgármesterként nagy tisztelettel köszönöm
meg Dr. Fazekas Sándor és F. Kovács Sándor
országgyűlési képviselő uraknak a támogatását és
a település fejlődése érdekében tett lépéseiket! 

Köszönettel tartozom továbbá azoknak a
képviselő társaimnak, akik kimagasló szakmai
tudásukkal segítették a döntés előkészítési- és
döntéshozatali munkákat. 

Hálásan köszönöm a városunkban működő
civil szervezeteknek, hogy aktív szerepet
vállalnak a kulturális, oktatási, sport és szociális
területeken a település életében.

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm
Önöknek, kedves választópolgárok, hogy
folyamatosan megerősítenek választott
jelmondatomban, miszerint: MÉG MINDIG
HISZEK A KÖZÖSSÉG TEREMTŐ
EREJÉBEN! Ez ad nekem erőt ahhoz, hogy
ismét otthonunk, Kenderes-Bánhalma
polgármestere legyek. Nemzetet, közösséget
szolgálni, tenni a közjóért, felelősséget vállalni
egy közösség boldogulásáért, - azt gondolom – a
legnemesebb feladatok egyike. Önök döntik el
annak tétjét, ki üljön a polgármesteri székbe,
milyen legyen a képviselő-testület összetétele,
kik azok, a Kenderesért, Bánhalmáért tenni
akarók, akikben Önök leginkább megbíznak. 

Kérem Önöket, hogy 2019. október 13-án
válasszanak! Éljenek a törvény által biztosított
alapvető jogukkal, válasszanak polgármestert,
települési- és megyei önkormányzati
képviselőket!

Pádár Lászlóné polgármester

Kedves Választópolgárok!
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Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és

polgármesterek, valamint a roma nemzetiségi

önkormányzati képviselők választására 2019.

október 13-án kerül sor. 

Ki szavazhat?

Minden nagykorú magyar állampolgárnak,

valamint az Európai Unió más tagállama

magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú

állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választó és választható legyen. Az
Alaptörvény biztosítja továbbá, hogy a
Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy

letelepedettként elismert nagykorú személyek a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán választók legyenek.

Ki nem szavazhat?

Nem rendelkezik választójoggal az, akit
bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének
korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem
választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés
büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti
kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a
közügyektől. 

Hol szavazhatunk?

A választópolgár lakóhelyén az értesítőben
feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat 2019.

október 13-án reggel 6 órától 19 óráig. Az a
választópolgár, aki lakóhelye mellett 2019. június 26-ig
tartózkodási helyet létesített és annak érvényessége
2019. október 13. napjáig fennáll, átjelentkezéssel

tartózkodási helyén szavazhat. Az átjelentkezésre
irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én

16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási
irodához. 

Mivel igazolhatja a választópolgár

személyazonosságát?

Kérjük, a szavazáshoz vigye magával érvényes
személyi igazolványát és lakcímkártyáját, vagy
érvényes útlevelét, vagy jogosítványát. A régi, papír
alapú személyi igazolvány lakcímkártya nélkül is
érvényes.

Hogyan szavazhatnak a mozgásukban korlátozottak?

A mozgásában gátolt választópolgár - írásbeli

kérelme alapján – kérheti a mozgóurnával történő

szavazást. A kérelem alapján, a szavazatszámláló
bizottság két tagja mozgóurnával felkeresi a
választópolgárt annak érdekében, hogy gyakorolhassa
választójogát. A mozgóurna iránti kérelem
nyomtatványt a választás előtt a Helyi Választási
Irodától (Városháza, emelet 1-es szobában) lehet kérni,
a szavazás napján pedig attól a szavazatszámláló
bizottságtól, ahol a választópolgár lakik vagy
tartózkodik.

Kikre szavazunk október 13-án?

A város képviselő-testületének létszáma 6 fő. Az a
jelölt lesz képviselő, aki a megválasztható képviselők
száma szerint (6 fő) legtöbb szavazatot kapja.
(Kevesebb jelöltre lehet, többre nem lehet

érvényesen szavazni.)

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.

A megyei közgyűlés tagjait a választópolgárok
közvetlenül listán választják. A listák – a 10.000 vagy
ennél kevesebb lakosú településeken (ebbe a
kategóriába tartozik Kenderes is) külön-külön számítva
– a leadott szavazatok arányában, meghatározott
számítási mód alkalmazásával jutnak mandátumhoz. 

Az a választópolgár, aki a roma nemzetiségi

Választási tájékoztató

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a roma

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalókról

Folytatás a 10. oldalon
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Szeptember 21-én immár harmadik alkalommal
rendezte meg a helyi mozgássérült csoport a
Fogyatékkal Élők Kulturális Találkozóját. Évről-évre
több csoport jelentkezik a rendezvényre és nem csak
a környékbeli települések intézményeinek lakói
érkeznek Kenderesre, hogy megmutassák tudásukat a
nagyközönségnek. Ebben az évben 20 csoportos és
egyéni előadást láthattak az érdeklődők. Összesen
160 fő látogatott el ezen a napon településünkre. 

Az előadásokon érződött, hogy a fellépők minden
tudásukat igyekeznek beleadni a produkcióba.
Látszott az, hogy szívvel-lélekkel készültek erre a

napra, legyen az vers, ének, tánc vagy
labdazsonglőrködés. Példa értékű volt a fogyatékkal
élők kitartása, hozzáállása. 

A rendezvényt nem tudtuk volna megszervezni és
lebonyolítani a település vállalkozói és lakosainak
adományai, segítsége nélkül. 

Tisztelettel köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon segítette munkánkat, rendezvényünkhöz
tárgyi, pénzbeli segítséget nyújtott vagy munkájával
hozzájárult a találkozó sikeres lebonyolításához!

Bodor Andrásné

III. Fogyatékkal Élők Kulturális Találkozója

névjegyzékben szerepel, a nemzetiségi önkormányzati
választáson is szavazhat. A megválasztható roma
nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 5 fő.

Hogyan lehet érvényesen szavazni?

A választópolgár 3 szavazólapot kap. Egyet a
polgármester, egyet a képviselők és egyet a megyei
közgyűlési tagjainak megválasztásához. Szavazni
kizárólag személyesen lehet. Érvényesen szavazni csak
a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, illetve listára
lehet a következőképpen:

a) polgármesterre
a jelölt neve melletti körbe tollal írt, egymást metsző

két vonallal (például X ;  +  ),
b) megyei listára:
a jelölőszervezet neve feletti körbe tollal írt egymást

metsző két vonallal (például X   ;  + ),
c) képviselőkre: 
a jelölt neve melletti körbe tollal írt egymást metsző

két vonallal (például X  ; +  ).

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők

választása

A Nemzeti Választási Bizottság Kenderes településen
a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását az 183/2019. számú határozatával 2019.

október 13. napjára tűzte ki. 

A választás 2019. október 13-án reggel 6 órától 19

óráig tart.

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgár zöld nemzetiségi szavazólapokat és

zöld borítékot is kap a fehér szavazólapok mellé. A
zöld szavazólapokat a zöld borítékba kell helyezni és le
kell zárni a borítékot.

A megválasztható képviselők száma 5 fő. A
nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár
legfeljebb 5 jelöltre szavazhat érvényesen. A jelöltek a
szavazólapon a Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben szerepelnek.

Nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják
meg nemzetiségük települési, területi valamint
országos önkormányzatát. Ezekre három különböző
szavazólap szolgál majd.

A jelöltek közül képviselő az az 5 jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapja. Szavazategyenlőség
esetén a Helyi Választási Bizottság kisorsolja, hogy az
egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül, ki szerez
mandátumot.

A választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek
tájékoztatása érdekében a Helyi Választási Iroda a
Városháza emelet 1-es irodájában Választási

Információs Szolgálatot működtet, ahol telefonon
(59/328-251) vagy személyesen munkaidőben bárki
érdeklődhet.

Kérem, hogy minél többen éljenek alapvető
állampolgári jogukkal, vegyenek részt a 2019. október
13-i választáson.

K e n d e r e s , 2019. szeptember 30.

Dr. Gaszparjan Karen

Helyi Választási Iroda vezetője

Folytatás a 9. oldalról
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