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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottságának 2011. február 9-én 14 órakor tartott nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit, Csatári Lajos, Ács Andrea Éva, 
Eszteró Imréné bizottsági tagok.- 
 
Bejelentéssel távol: ----- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró 
Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Pardi Sándor 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mb. igazgatója, Mikola Istvánné a Városi 
Könyvtár intézményvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje meghívottként, 
Bodor Tamás, Koncz Erzsébet, Horváth Lászlóné, Bordás Józsefné érdeklıdık, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetı. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 
fıs bizottságból 5 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 4. napirendi pontként a Jász-Nagykun-Szolnok 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködésérıl szóló megállapodás 
módosításáról szóló elıterjesztést véleményezze a bizottság. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága 5 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságának  
1/2011.(II.9.)  számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságának 
2011. február 9-i ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága 

Király Lászlóné bizottsági elnök napirendi pontokra tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport  

     Bizottsága Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
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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 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 
véleményezése 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetı. 
 
BÍRÓ CSABA a költségvetési rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint 
helyesbíti: „ Finanszírozási, felhalmozási célú bevételként az önkormányzat 34603,- ezer 
forint fejlesztési célú hitel felvételt tervez.” A bizottsági tagok megkapták 3/a. számú 
mellékletet, amely a 2011. évi költségvetés elkészítésénél a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által összeállított útmutató alapján, kötelezı érvényő az önkormányzatok számára. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy megkapta a könyvvizsgálói jelentést. A könyvvizsgáló a 
könyvvizsgálói véleményében elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az önkormányzata 
2011. évi költségvetését azzal együtt, hogy felhívja a figyelmet a megfelelı takarékossági 
intézkedések betartására, és az önkormányzat pénzügyi helyzetének fokozott figyelemmel 
kísérésére. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ az önkormányzat jelenlegi adósság állományának az összegérıl 
érdeklıdött és arról, hogy mibıl tevıdik össze ez a tétel. 
 
BÍRÓ CSABA: a költségvetési rendelet-tervezet 8. számú mellékletében szerepel a többéves 
kihatással járó pénzügyi feladatok bemutatása. A beszámolóban kell részletesen kimutatni az 
adósságállományt. A munkabér hitel 38 millió forint, a folyószámlahitel 102 millió forint, a 
Peugeot lízing díja 302 ezer forint, az MFB fejlesztési hitel 8.195 ezer forint, a VOLVO 
kotró- rakodógép törlesztése 9. 461 ezer forint, a városrehabilitációs pályázat önerejéhez 
felvett hitel 6.140 ezer forint, az orvosi rendelı vásárlás hitele 24.700 ezer forint, a mőfüves 
pálya hitel 9.903 ezer forint, Takarékszövetkezeti mőködési célú hitel 10 millió forint. Fentiek 
alapján 2010. december 31-én 174.098 ezer forint volt az önkormányzat hitelállománya. A 
kiegyenlítetlen számlatartozás 68 millió forint. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy az intézmények esetében milyen szempont alapján 
került kiszámításra a zárolt összegek nagyságrendje. 
 
BÍRÓ CSABA: a zárolt összegek a mőködési kiadási fıösszeg arányában kerültek 
meghatározásra. Amilyen arányban az egyes intézmény részesedik az önkormányzat 
mőködési költségvetési kiadásaiból, olyan arányban részesedik az önkormányzat mőködési 
költségvetési hiányából. Egyedül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése került 
változatlan formában beépítésre, ezért a kisebbségi önkormányzat költségvetése egyensúlyos. 
 
CSATÁRI LAJOS: az intézmények létszámkeretére is kihatott ez az arányos leosztás, és így 
lett meghatározva a nagyobb intézmények esetében a nagyobb létszámcsökkentés. Három 
intézmény esetében már végrehajtották a létszámcsökkentést. Érdeklıdött, hogy a rendelet- 
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tervezet  4. számú mellékletekben meghatározott költségvetési létszámkeret tartalmazza-e az 
elıírt csökkentéseket. 
 
BÍRÓ CSABA a mellékletben a három intézmény esetében már szerepel a létszámcsökkentés. 
 
CSATÁRI LAJOS: általános szakmai elvárás, hogy minden esetben az ellátandó feladatok 
alapján kell meghatározni a létszámot. Az oktatási intézmények esetében jelezte, hogy az 
általános iskolánál a 4. számú mellékletében a dologi jellegő kiadások és a személyi jellegő 
kiadások, illetve a munkaadókat terhelı járulékok arányát tekintve, a dologi kiadás 
szerénynek mondható. Összehasonlította a környezı települések oktatási intézményeinek a 
dologi kiadásait, és azt állapította meg, hogy azoknál az intézményeknél lényegesen 
magasabb a dologi kiadások aránya a személyi jellegő kiadásokhoz viszonyítva. Ezt az 
eltérést két oldalról lehet vizsgálni, mivel vagy a létszám magas és ahhoz viszonyítva 
alacsony a dologi kiadás, vagy nagyon takarékos a dologi kiadás felhasználása. Véleménye 
szerint, érdemes lenne további vizsgálódást folytatni arról, hogy a dologi kiadások hogyan 
viszonyulnak az intézmény tevékenységéhez. Az ÁROP program keretében egy ügyvédi iroda 
készített elemzéseket az iskoláról. Komoly megállapításokat tartalmaz ez az elemzés. 
Személy szerint nem érti, hogy miért van erre szükség. Kiemelte a rotációs elv elfogadását és 
a képzés fontos szerepét. Az elemzés taglalta a kis- és nagy létszámú osztályok 
finanszírozását. A nagy létszámú osztály esetében jobban járnak, mivel az állami normatíva 
kedvezıbb. Az általános iskola minden tekintetben tanúbizonyságot tett a partnerségérıl. 
Kéri, hogy a jövıben erısítsék az iskola versenyképességét és vonzerejét. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: az intézményeknek szigorú szabályok szerint kellett összeállítani 
költségvetésüket. Véleménye szerint, az összeállított költségvetés válságköltségvetésnek 
nevezhetı. Országos szinten elmondható, hogy ebben az évben a kultúra és a mővelıdés nem 
kap kiemelt szerepet. Bízik abban, hogy a megszorítások ellenére mőködıképesek tudnak 
maradni annak ellenére, hogy a két szakfeladatán havi 40 ezer forint dologi kiadásból kell 
gazdálkodnia. 
 
BÍRÓ CSABA: a költségvetés mindig száraz, táblázatokkal teli anyag. Nagyon nehéz az 
önkormányzat mindennapi gazdálkodását szemléltetni ezekkel az eszközökkel. A helyi 
önkormányzatok együttes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen 621740 
ezer forint, ezzel szemben a személyi jellegő kiadások és a munkaadókat terhelı járulékok 
összege 641000 ezer forint. Ezeknek az összegeknek a bérfizetésnél van óriási jelentısége. A 
nettó finanszírozás lényege, hogy az állami támogatások teljes összegébıl levonják az 
önkormányzatot terhelı havi járulékokat, ezért éves és havi szinten is kevesebb állami 
támogatást kapnak, mint amennyi elegendı lenne a bérfizetésre. Vitathatatlan, hogy nagyon 
nehéz helyzetben vannak az intézmények és a képviselı-testület is. A jelenlegi költségvetés 
joggal nevezhetı válságköltségvetésnek. Ennek ellenére bízik abban, hogy tartható lesz ez a 
költségvetés a kiegészítı állami támogatás és az ÖNHIKI-s támogatás biztosításával. Úgy 
gondolja, hogy további takarékossági intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy a kifizetetlen 
számlák kiegyenlítése is megtörténjen. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint, ha a mővelıdésre nem szánnak pénzt, az a jövıben 
komoly problémát okoz. Úgy gondolja, hogy a mővelıdést az egyik legfontosabb feladatként  
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kell kezelni. Meglátása szerint, a rendelet-tervezetben szereplı számokat nem tudja a 
mővelıdési ház tartani, hiszen 40 ezer forintnál egy családi ház rezsi költsége is többe kerül.  
 
BÍRÓ CSABA abban az esetben, ha valamelyik intézmény nem használja fel a havi keretét, 
akkor abból a keretbıl lehetıség van az átcsoportosításra a másik intézménynek. Azt azonban 
tudomásul kell venni, hogy önkormányzati szinten nem tudnak több pénzt biztosítani. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ a 40 ezer forintot nem tartja reálisnak. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az általános iskolánál sem jobb a helyzet. 
 
CSATÁRI LAJOS: van egy kormányzati politika, van egy határozott szándék arra 
vonatkozóan, hogy segítséget nyújtsanak az önkormányzatok mőködéséhez. Az 
önkormányzat ebben az évben is pályázatot nyújt be ÖNHIKI-s támogatásra. Látni kell azokat 
a gazdasági, közgazdasági, pénzügyi összefüggéseket, amelyek elindultak az országban. A 
jelenlegi költségvetést inkább ideiglenes, mint válságköltségvetésnek nevezné. A kormány 
által jelenleg még nincs meghirdetve az program, amely az oktatást, az egészségügyet és a 
közigazgatást érintı szerkezeti átalakításokat kívánja megvalósítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy jelenleg nagyon sok önkormányzat van nehéz 
helyzetben. Úgy gondolja, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor ezt kívánták 
elkerülni. Azzal tisztában kell lenni, hogy a megszorító intézkedések végrehajtása után sem 
dılhetnek hátra. Azok a kormányzati elképzelések, amelyek az oktatást és a közigazgatást 
érintik, további létszámcsökkentést fognak eredményezni. A járási hivatalok létrehozásával 
feladat- hatásköröket csoportosítanak át, ezáltal kisebb mérető, olcsóbb mőködtetéső 
önkormányzatok jöhetnek létre. Úgy gondolja, hogy ennyi idıt még egy évben sem 
fordítottak az intézményi egyeztetésekre a költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál. 
Tették ezt azért, hogy minél kevesebb áldozattal és veszteséggel tudják egyensúlyban tartani 
ezt a költségvetést. A népszerőtlen intézkedések meghozatala valamennyi intézményvezetıre 
kötelezı feladatokat és felelısséget szab. Bízik abban, hogy ezek az intézkedések meghozzák 
a várt eredményeket. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a kiadások csökkentésérıl hallott, de a bevételek növelésérıl nem esett 
szó. Kétpó település „adóparadicsomként” hirdeti magát. Érdeklıdött, hogy Kenderes 
gondolkodott-e valamilyen hasonló megoldáson. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: keresik azokat a településeket, ahol már eltörölték az iparőzési 
adót. Több határmenti településen, ahol ez megtörtént, a cégek telephelyet létesítenek és csak 
a gépjármőadót fizetik meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnos a Masonite Kft. vezetıje a mai napon arról tájékoztatta, hogy 
megközelítıleg ebben az évben fele iparőzési adót tudnak csak fizetni az önkormányzatnak, 
mivel jelentısen csökkent az árbevételük. Mindezek ellenére folyamatosan keresi a 
lehetıségeket a bevételek növelésére, és a beruházók idecsalogatására. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét. 
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Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság 
2/2011.(II.9.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet 
véleményezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport  

Bizottsága megtárgyalta Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet és azt a jegyzıkönyv melléklete 
szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 

  
 
 Errıl: 1./ Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjai, Helyben 

2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, 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 
 
Javaslattétel Kenderes Város Önkormányzat Gazdasági Programjának összeállításához 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ kérte a bizottság tagjait, hogy az önkormányzat gazdasági 
programjához tegyék meg javaslataikat. 
 
A jelenlévıktıl nem érkezett javaslat. 
 
 
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 
 
Az Oktatási, kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 2011. évi Munkatervérıl 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a kiküldött munkatervhez várja a bizottság tagjainak javaslatát. A 
Munkatervben javasolta a városunkban mőködı civil szervezetek tevékenységérıl szóló 
tájékoztatót a márciusi ülés napirendjérıl a májusi ülés napirendjéhez áttenni. Kérte továbbá a 
júniusi napirendi pontok kiegészítését a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
intézményvezetıi pályázatok véleményezésével. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA javasolta a 2012. évi Eseménynaptár összeállítását a decemberi ülésrıl 
az októberi ülésre áttenni. A júniusi városnap megrendezésére vonatkozó napirendnél 
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célszerőnek tartaná tisztázni azt, hogy a jövıben is a Szervezı Bizottság bonyolítja-e a 
városnap szervezését. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy a városban mőködı civil szervezetek tevékenységérıl 
szóló tájékoztató keretében, csak az oktatás, kultúra, turisztika és sport területtel foglalkozzon 
a bizottság. A városnap megrendezésével kapcsolatban célszerő lenne elıször meghatározni 
azt, hogy ki fogja a szervezési feladatokat ellátni. A tanév zárásával és kezdésével kapcsolatos 
napirendeket egy napirendi pontként javasolja megtárgyalni. Indokoltnak tartaná több évre 
szóló turisztikai koncepció összeállítását. 
 
BODOR TAMÁS a turisztikai terv elkészítését és a turisztikai szezonra történı felkészülést 
egy napirendi pontként javasolja megtárgyalni. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a turisztika tervnél a munkatervben éves tervre gondolt, nem több évre 
szóló koncepcióra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a városfejlesztési koncepció részeként kell 
szerepeltetni ezeket a területeket. 
 
BODOR TAMÁS érdeklıdött, hogy a város pedagógusainak munkáját elismerı városi szintő 
eseménynél a pedagógus napra gondoltak. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ arra gondolt, hogy a város vezetése valamilyen formában, nem csak a 
pedagógusokat, hanem a különbözı versenyeken eredményesen szereplı gyermekeket is 
összehívná egy rendezvényre. Tájékoztatásul elmondta, hogy a márciusi bizottsági ülésre 
összeállítja a bizottság ügyrendjét. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága az 
elhangzott javaslatok és kiegészítések figyelembe vételével, 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság 
3/2011.(II.9.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságának 
2011. évi Munkatervérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport  

Bizottsága megtárgyalta a bizottság  2011. évi Munkatervét, és azt a  
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

  
 
 Errıl: 1./ Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjai, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 
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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 
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
mőködésérıl szóló megállapodás módosításáról  
 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a megállapodás módosítása azért szükséges, mert az államháztartásról 
szóló törvény értelmében a társulás önálló jogi személy, ezért létrehozásához nem alapító 
okirat, hanem társulási megállapodás kell. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság 
4/2011.(II.9.) számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködésérıl 
szóló megállapodás módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport  

Bizottsága véleményezte a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési  
Társulás létrehozásáról és mőködésérıl szóló megállapodás módosításáról 
 szóló elıterjesztést és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal  
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 

  
 
 Errıl: 1./ Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjai, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 
 
Mivel más napirendi pont nem volt, így az ülést 15 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

         Király Lászlóné 
                elnök 
 
 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottságának 2011. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén.- 
 
 

M u t a t ó 
 
 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Turisztikai és  
Sport Bizottságának 2011. február 9-i rendes, nyílt ülése  
napirendjének elfogadásáról       1/2011.  

 
  
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl 
 szóló rendelet-tervezet véleményezésérıl     2/2011. 
 
2./ Javaslattétel Kenderes Város Önkormányzat Gazdasági Programjának 
 összeállításához        -------  
 
3./ Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 2011. évi  
 Munkatervérıl        3/2011. 
 
4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
 létrehozásáról és mőködésérıl szóló megállapodás módosításáról  4/2011. 
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