
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna, Baktai Kálmán, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester.- 
 
Bejelentéssel távol: ---- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Vári Imre könyvvizsgáló, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Süveges Lajos a Kenderesi Vízmő 
intézményvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Mikola Istvánné a Városi 
Könyvtár intézményvezetıje, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje, 
Orvos Anetta Csilla a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztály vezetıje, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Fodor Imre, Turi János, Koncz Éva 
köztisztviselık, Dr. Ila Erzsébet, Bodor Tamás, Erdei Józsefné, Erdei Józsefné, Bozsó 
Györgyné, Boda Zoltán Horváth Lászlóné, Korpás Bálint, Horváth Ferenc József érdeklıdık, 
valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 7 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását.  Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 14-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, 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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-
tervezetérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a költségvetési rendelet-tervezet összeállítását hosszas elıkészítı 
munka elızte meg. Köszönetét fejezte ki az intézményvezetıknek a költségvetési rendelet 
egyeztetése során tanúsított partnerségükért és konstruktív javaslataikért. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy a költségvetést a polgármesternek február 15-ig kell a képviselı-testület elé 
beterjeszteni. A bizottságok, a Cigánykisebbségi Önkormányzat, az érdekképviseleti szervek 
megtárgyalták és véleményezték a költségvetés tervezetét. Javasolta a képviselı-testületnek, 
hogy a kiküldött anyagnak megfelelıen az összevont költségvetési kiadási fıösszegét 
1 314 151,- ezer forintban, az összevont költségvetési bevételi fıösszegét 1 161 173,- ezer 
forintban állapítsa meg. Az önkormányzat a költségvetési hiány belsı finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek között 21,- ezer forint mőködési célú, valamint 126,- 
ezer forint felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét tervezi. A mőködési 
költségvetési hiány 124 585, ezer forint, a 2011. évi felhalmozási célú pénzmaradvánnyal 
együtt számított felhalmozási költségvetési hiány 34 603,- ezer forint. Kéri a képviselı-
testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VÁRI IMRE  elvégezte a költségvetési rendelet-tervezet elızetes áttekintését, ami alapján 
elkészítette a könyvvizsgálói jelentést. Véleménye szerint, az önkormányzat likviditási 
helyzete okozza a legnagyobb problémát. Már a koncepció összeállításakor nagyon 
részletesen kidolgozásra került a fı irányvonal. A kimutatott 124 millió forintos mőködési 
hiány - ami közel 60 millió forinttal több az elızı évinél -  a 2010. évi kiegyenlítetlen szállítói 
számlákból adódott. Ez alapján megállapítható, hogy az elızı évihez képest gyakorlatilag a 
hiány nem növekedett. Mindezek mellett, a 130 millió forintos likvid hitel is nagy terhet ró az 
önkormányzatra. Tudomása szerint, ebben az évben is lesz lehetıség az önkormányzatoknak 
ÖNHIKI-s támogatásra pályázni. Felhívta a figyelmet a folyamatos takarékos gazdálkodásra, 
és a költségcsökkentı intézkedések következetes végrehajtására. Úgy ítéli meg, hogy az 
önkormányzat a bevételeit reálisan tervezte meg. Összegzésként megállapítható, hogy a 
költségvetési rendelet-tervezet tartalma, szerkezete, mellékletei megfelelnek a jogszabályi 
elıírásoknak, ezért elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztika és Sport Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet. A bizottság úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
válságköltségvetés, ennek ellenére azonban elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság széles 
körben, sok meghívott vendég jelenlétében tárgyalta a költségvetési elıterjesztést. A bizottság 
a költségvetés véleményezését összekötötte a gazdaságfejlesztési tervek, elképzelések és  
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lehetıségek tárgyalásával. Nagyon fontosnak tartja az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának 
a megteremtését és a hitelállomány csökkentését. A bizottság az ülésén az alábbi elvi 
állásfoglalást fogadta el: „Általános szakmai elv, hogy az önkormányzat feladata: 
együttmőködni a gazdálkodókkal, a magánszektor szereplıivel a tartós gazdasági 
növekedéshez és munkahelyteremtéshez szükséges feltételek megteremtésében.” A bizottság 
a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési 
rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA: az Ügyrendi és Jogi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek a rendelet-tervezetet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Cigánykisebbségi Önkormányzat is 
véleményezte az önkormányzat 2011. évi költségvetését és elfogadásra javasolja azt. 
 
BÍRÓ CSABA a költségvetési rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdését az alábbiak szerint 
helyesbíti: „ Finanszírozási, felhalmozási célú bevételként az önkormányzat 34603,- ezer 
forint fejlesztési célú hitelfelvételt tervez.” 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ hangsúlyozta a megfelelıen mőködı információ áramlás kiemelt 
szerepét. Abban az esetben, ha az önkormányzat költségvetése olyan helyzetbe kerül, hogy 
egy-egy intézménynél a túlóra kifizetés nem kerül realizálásra, akkor ezt az információt 
idıben kell közölni az intézménnyel. A dolgozók 90 %-a megérti azt, hogy nehéz helyzetben 
van az önkormányzat, csak az információt megfelelı formában kell eljuttatni hozzájuk. Az 
intézményvezetıktıl a takarékossági intézkedések gyakorlati megvalósításáról érdeklıdött. 
Kiemelte az önkormányzat gazdasági programjának és gazdaságfejlesztésének a fontos 
szerepét. Véleménye szerint, nagyon sok múlik azon, hogy az önkormányzat milyen 
gazdasági programot állít össze, és hogyan valósítja meg azt. A középiskola január 1-jétıl 
visszakapta a gazdálkodási önállóságát. Az önkormányzat az állami normatíván kívül 44 
millió forint támogatást biztosít az intézménynek, de emellett sajnos 16 millió forint 
kifizetetlen számlát is kapott az iskola. Aggályosnak tartja, hogy ezt az iskola hogyan tudja 
kigazdálkodni, mivel erre csak a mezıgazdasági bevételeibıl lesz lehetısége. Az 
önkormányzat 2011. évi költségvetését elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
PARDI SÁNDOR: az intézmény önkormányzati támogatás nélkül nem tud mőködni. Nagyon 
nagy terhet jelent az intézménynek a gázszámlák kifizetése, ami éves szinten 30 millió 
forintot jelent. Az önkormányzat által elıírt átszervezést és létszámcsökkentést végrehajtotta 
az iskola. Hét fı technikai dolgozó felmentésére került sor, de ebbıl egy fı felmentését vissza 
kellett vonni, mivel egy másik munkavállaló tartós betegsége miatt a munkakört nem tudják 
máshogy betölteni. Kétségei vannak a 16 millió forintos kiegyenlítetlen számlák kifizetésével 
kapcsolatban. Az elmúlt évihez hasonló rossz mezıgazdasági év esetén nem tudják teljesíteni 
a betervezett bevételeiket. A kisebb összegő számlákat még tudja az intézmény kezelni, de a 3 
millió forintos gázszámla kifizetése komoly nehézséget okoz. Az intézmény igyekszik 
mindent megtenni annak érdekében, hogy mőködıképességét megırizze. Szükség esetén 
feltétlen számít, és bízik az önkormányzat segítségében.  
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NAGYNÉ LENGE MARGIT: az általános iskolában a személyi jellegő kiadások 
csökkentését 4 fı (3 fı pedagógus, 1 fı technikai) létszámleépítésével, illetve a Bánhalmán 
lévı takarítói munkakör két órában történı betöltésével tudják megvalósítani. Az intézmény 
rezsi költsége nagyon magas, ezért a főtési költségen próbálnak takarékoskodni. Az I-es 
számú épületben elvégzett főtéskorszerősítéssel jelentıs megtakarítást tudtak elérni, ezért a 
napközis csoportokat is ebben az épületben helyezték el. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az oktatási, nevelési intézményekben a létszámcsökkentést, 
illetve átszervezést csak a nevelési év kezdetekor lehet végrehajtani. Az óvodában 2011. 
szeptemberétıl Bánhalmán egy óvónı és egy dajka felmentésére, Kenderesen egy óvónı 
nyugdíjazására kerül sor. A rezsi költség az óvoda esetében is problémát okoz, illetve az a 
dologi kiadási összeg, amely zárolásra került. Elképzelhetetlen számára, hogy a gyakorlatban 
hogyan tudják megvalósítani így a mőködtetést. Ezt a költségvetést kivitelezhetetlennek és 
megvalósíthatatlannak tartja. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a Területi Gondozási Központban is megtették a szükséges 
intézkedéseket. Felülvizsgálta a besorolásokat, és egy személy felmentésérıl intézkedett, 
valamint február hónaptól már nem alkalmaznak pszichológust. Az intézmény rezsi költsége a 
többi intézményhez hasonlóan magas. Kedvezı pályázati lehetıség esetén az épület főtés- és 
világításkorszerősítése, valamint a nyílászárók cseréje mindenképpen indokolt lenne.  Az 
intézmény szolgáltatást nyújt, ezért a dologi kiadások összege magas. 
 
SÜVEGES LAJOS: a víz és szennyvíz szakfeladatnál a bevételek fedezik a kiadásokat. Az 
egyéb önkormányzat által átadott feladatok (állati hulla elszállítás, zöldterület, közterület 
karbantartás) tekintetében a kiadásunk 31 millió forint, az önkormányzat által biztosított 
támogatás 21 millió forint. A 10 millió forintos hiányt a vízmőnek az egyéb (önként vállalt 
feladat) bevételeibıl kell fedezni. Ez a bevétel azonban bizonytalan. Lehetıségeikhez képest a 
feladatokat megpróbálják az elérhetı legjobb színvonalon megvalósítani. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a mővelıdési ház a dologi kiadásait úgy próbálja csökkenteni, hogy 
egy hónapra bezárásra került a múzeum (csak az állagmegóváshoz szükséges hımérsékletet 
biztosítja) és nem használja a nagy termet.  Tájékoztatta a civil szervezeteket és 
intézményeket, hogy a jövıben rezsifizetési kötelezettség mellet tudják csak igénybe venni a 
mővelıdési házat. Az intézmény főtés- és világításkorszerősítését nagyon indokoltnak tartja. 
Kis létszámú intézményként létszámleépítésre nem került sor. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az információáramlással kapcsolatban elmondta, hogy véleménye 
szerint, mindent megtettek annak érdekében, hogy az érintettekhez eljusson a megfelelı 
információ. Azzal azonban tisztába kell lenni, hogy a jelenlegi pénzügyi gazdasági helyzetben 
naponta történhet változás. Sajnálatosnak tartja, hogy néhány személy még mindig a piacon 
szerzi be és adja tovább az információt. A kifizetetlen számlákkal kapcsolatban úgy gondolja, 
hogy a képviselı-testület nem csak a középiskola, hanem valamennyi intézmény számlájáért 
felelısséggel tartozik. A középiskolának a többi intézménnyel ellentétben van reménye arra, 
hogy a mezıgazdasági bevételeibıl ki tudja egyenlíti a számlákat. A számlakifizetések 
átütemezése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik. Hangsúlyozta az 
intézményvezetık fokozott felelısségét. A költségvetés úgy került összeállításra, hogy az 
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megfeleljen formailag és tartalmilag az ÖNHIKI-s pályázati követelményeknek. Úgy 
gondolja, hogy a kormányzati támogatás mellett, az önkormányzatnak is mindent meg kell 
tenni annak érdekében, hogy a pénzügyi egyensúlya helyreálljon. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a hivatal tekintetében is megtette a szükséges intézkedéseket. 
Elvégezte a besorolások felülvizsgálatát, három köztisztviselı jogviszonyát felmentéssel 
megszüntette és az év végén egy köztisztviselı nyugdíjba vonul. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megköszönte az intézményvezetık tájékoztatását. Az elmondottak 
alapján megállapítható, hogy a legnagyobb problémát az intézmények főtésköltsége jelenti, 
ezért fokozott figyelmet kell fordítani az ilyen jellegő pályázati lehetıségek kihasználására. 
 
CSATÁRI LAJOS: az óvoda intézményvezetıje kivitelezhetetlennek nevezte a költségvetést. 
Véleménye szerint, ezt komolyan kell venni, egyrészt azért, mert több éves vezetıi 
tapasztalattal rendelkezı szakember véleményérıl van szó, másrészt pedig ott van a 
legérzékenyebb lakossági réteg. Az év folyamán folyamatos konzultációt kell folytatni az 
intézményvezetıkkel. 
 
BÍRÓ CSABA: az intézményvezetıkkel történt egyeztetés során nem csak az óvodánál, 
hanem valamennyi intézménynél végigmentek a kiadási és bevételi sorokon. Az 
intézményeknek a költségvetési koncepció alapján kellett összeállítani a költségvetésüket. Az 
tény, hogy ez a költségvetés egy válságköltségvetés. A zárolt összeg nagyságrendje 
megegyezik a 2011. évi költségvetésben tervezett hiány összegével. Államháztartási szinten 
még nem született olyan döntés, hogy a hiány összegét megkapja az önkormányzat. A hiány 
összege valamennyi intézmény esetében a költségvetési mőködési kiadási fıösszeg arányában 
lett elvéve. A személyi juttatásoknál meghatározott kiadáscsökkentı intézkedésekre azért volt 
szükség, hogy a hiány összegét csökkenteni tudják. A gazdasági válság miatt, a bevételek nem 
fognak olyan mértékben teljesülni, mint ahogy az elvárható lenne. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

megállapításáról 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestületének …/2011.(….) 
rendelet-tervezete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) rendeletének módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a rendelet mellékletének módosításra a hivatalban történt személyi 
változások miatt volt szükség. Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg folyamatban van a 
hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat átdolgozása, amelyet a választást követı hat 
hónapon belül kell a képviselı-testületnek elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
2/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló 10/2008.(VII.30:) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 



-     7      - 
 
 
 
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 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) rendeletének 
módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a rendelet módosítás arra irányul, hogy a bérpótló juttatások 
biztosításánál egyfajta folyósítási feltételként határozzák meg a lakókörnyezet rendben 
tartását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
módosításának megfelelıen szükséges a helyi rendelet módosítása is. Az önkormányzatnak 
lehetısége lesz a bérpótló juttatásban részesülı személyek esetében ellenırizni a 
lakókörnyezet rendezettségének biztosításra vonatkozó szabályok betartását. A rendeletben 
megállapított feltételek teljesítésére a jegyzı az érintettet öt napos határidı kitőzésével 
felszólítja. Amennyiben a megjelölt határidın belül a lakókörnyezetének rendben tartásában 
kifogásoltakat nem teljesíti, úgy a bérpótló juttatás megszüntetésre kerül. A késıbbiekben 
várhatóan szükség lesz a szociális bolt létrehozása miatt a rendelet ismételt felülvizsgálatára. 
Elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ érdeklıdött, hogy a rendeletben meghatározott feltételek teljesítését ki 
jogosult ellenırizni. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a jogszabály pontosan nem határozza meg az ellenırzésre 
jogosultak körét. Az önkormányzat feladata a rendeletben meghatározott feltételek 
betartásának ellenırzése. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA biztos abban, hogy a Területi Gondozási Központ munkatársaitól 
is fog érkezni bejelentés. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a jelenlegi módosítás csak a bérpótló juttatásban részesülıkre 
vonatkozik. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy a magánlakások tekintetében a lakás folyamatos tisztán 
tartásának, takarításának, a vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerő használatának, 
fertıtlenítésének az ellenırzése nem okoz-e jogi problémát. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a magántulajdonú lakásokba nem jogosultak bemenni, de 
abban az esetben, ha bejelentés érkezik, kötelesek megvizsgálni a bérpótló juttatás 
feltételeinek teljesítését, és környezettanulmányt készíthetnek. A rendeletben fıként az udvari 
illemhely rendeltetésszerő használatára és fertıtlenítésére gondolt. 
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SÜVEGES LAJOS véleménye szerint, nagyon fontos, hogy az önkormányzat és a 
közmunkások ne vállaljanak szerepet ezekben a feladatokban. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szabályozás célja éppen az, hogy az ellátásban részesülı saját maga 
tartsa rendbe a lakókörnyezetét. Megengedhetetlennek tartja, hogy egész utcák pusztultak le 
ilyen tekintetben. Úgy gondolja, hogy a bérpótló juttatás esetenkénti megvonása kellı 
visszatartó erıvel bír. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet 
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Véleménye szerint, joggal várható el az 
ellátást igénybevevıktıl, hogy meghatározott feltételek teljesítéséhez kössék azt. Nagyon 
fontosnak tartja saját magukkal és a lakókörnyezetükkel szemben is a higiéniás feltételek 
betartását.  
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(..) 
rendelet-tervezete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 
4/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a módosítás a temetési szolgáltatás díjára vonatkozik. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
 
SÜVEGES LAJOS: 2005-ben állapították meg ezt a díjat, azóta nem történt változás. 
 
CSATÁRI LAJOS arról érdeklıdött, hogy ez a díj az önkormányzat által mőködtetett 
temetıre vonatkozik-e. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: természetesen ez az önkormányzatra vonatkozik, tekintettel arra, hogy 
az egyházaknak külön szabályzata van. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 

 4/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(..) 
önkormányzati rendelet-tervezete a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 
szóló 9/2010.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 

 9/2010.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(….) 
önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın 
kívüli házasságkötésrıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy ez egy új szabályozás, eddig az önkormányzatnak nem 
volt ilyen rendelete. A díjnál a minimális összeg került megállapításra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın 

kívüli házasságkötésrıl 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének ../2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások lakbérének 
megállapításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ módosító javaslatában kérte, hogy az összkomfortos lakás lakbérét 
270 Ft/m2/hó, a komfortos lakás lakbérét 230 Ft/m2/hó, a komfort nélküli lakás lakbérét 125 
Ft/m2/hó összegben határozza meg a képviselı-testület. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a képviselı-testületet, hogy a döntésnél a bevételek növelésére is 
fordítsanak figyelmet. Úgy gondolja, hogy az elıterjesztett javaslat illeszkedik a környezı 
települések lakbéreihez, ezért szeretné, ha a beterjesztett javaslatot fogadná el a képviselı-
testület. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN az emelés mértékét az elıterjesztésben százalékos formában is 
megjelenítették (16-17 %-os). A beterjesztett lakbérek elfogadását javasolta. 
 
CSATÁRI LAJOS nem ért egyet az elıterjesztésben szereplı lakásbérleti díjak mértékével, 
mivel azok messze meghaladják az inflációs mértéket.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Krokavecz László alpolgármester módosító 
javaslatát: összkomfortos: 270 Ft/m2/hó, komfortos: 230 Ft/m2/hó, komfort nélküli 125 
Ft/m2/hó. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 2 fı támogató szavazatával és 5 fı 
ellenvéleményével elutasította a módosító javaslatot. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta az elıterjesztésben szereplı lakásbérleti díjakat: 
összkomfortos: 290 Ft/m2/hó, komfortos: 245 Ft/m2/hó, komfort nélküli 135 Ft/m2/hó. 
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Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával és 2 fı 
ellenvéleményével az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
7/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használat rendjérıl szóló 9/2008.(VI.18. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a jelenleg hatályban lévı rendeletben nem volt szabályozva a 
közterületekre kihelyezhetı hirdetı berendezések, hirdetmények száma és a hirdetett 
tevékenység helyszínétıl, illetve a berendezések egymástól számított távolsága, ezért ezek 
pontosításra kerültek. A közterület-használati díjtáblázat egyes tételeinek felülvizsgálatát, 
illetve korrekcióját is elvégezték. 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

KROKAVECZ LÁSZLÓ a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Jelenleg a hivatalnak 
nincs közterület-felügyelıje, ezért aggályosnak tartja a közterülettel kapcsolatos 
rendelkezések betartását és betartatását. Javasolja, hogy a gyepmester feladatait bıvítsék ki 
közterületi feladatokkal. Érdeklıdik, hogy ki látja el a közterület-felügyelıi feladatokat. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a mőszaki csoporthoz tartoznak a közterülettel kapcsolatos 
feladatok. A gyepmester feladatkörét nem lehet bıvíteni ezzel a feladatkörrel, mivel nem 
rendelkezik közterület-felügyelıi képesítéssel. 

 

CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy a gyepmester eddigi munkájáról van-e már információ. 
A befogott kutyák számáról érdeklıdött. Indítványozta, hogy a bizottsági tagokkal tekintsék 
meg a befogott kutyák tartásának körülményeit. 

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tudomása szerint, eddig hét kutyát sikerült befogni. A hatékonyságot 
még néhány technikai és tárgyi feltétel hiánya akadályozza, de ezek beszerzésére már 
intézkedtek. 

Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete 

 
a közterület használat rendjérıl szóló 

9/2008.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. február 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
9.  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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. évi 
Munkatervér ıl 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. évi Munkatervérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 

2011. évi munkatervét, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. -  
 
 
10.  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 Baromfiudvar 2002. Kft. szerzıdésmódosítási kérelmérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ mindig komoly aggályai vannak akkor, amikor valamelyik cég egy 
évre elıre árajánlatot ad mezıgazdasági és kertészeti termékekre. Nem tartja etikus piaci 
magatartásnak azt, hogy olyan árajánlatot ad a cég, amelyet nem tud tartani, és késıbb kéri a 
szerzıdés módosítását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jogilag nincs akadálya. 
 
PARDI SÁNDOR érdeklıdött, hogy a Baromfiudvar Kft-vel mikor jár le a szerzıdés. A 
Metró Holding Kft. egy sokkal kedvezıbb árajánlattal kereste meg az intézményt, fél éves 
szerzıdési idıtartammal.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Baromfiudvar 2002. Kft-vel júniusig van szerzıdésük. 
 
CSATÁRI LAJOS egy pár fagyasztott termék esetén kiszámolta az emelés mértékét. A cég 
kérelmében a 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ára hivatkozott, mely szerint a 
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt kéri az 
áremelést. Érdeklıdött, hogy menetközben van-e arra lehetıség, hogy olyan termékeket nem 
vásárolnak, amelynél 100 %-os az áremelés mértéke. Fagyasztott termékek esetében, 
inkorrektnek tartja ezt az emelést. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem kötelezı rendelni azokból a termékekbıl, amelyek ára jelentısen 
megemelkedett. Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzatnak a Baromfiudvar 2002. 
Kft. felé 7-8 millió forintos kifizetetlen számlatartozása van. Kérték a kifizetetlen számlák 
teljesítésének az átütemezését. A Baromfiudvar Kft. lehetıséget biztosít arra, hogy az 
átütemezésnek megfelelıen teljesítsék a kifizetést, de a jövıben csak készpénzes fizetésre lesz 
lehetıség. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a Baromfiudvar 2002. Kft. szerzıdésmódosítási kérelmérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Baromfiudvar 2002. Kft. által 
elıterjesztett szerzıdésmódosítási kérelmet megtárgyalta, és egyetért a szállító áremelési 
kérelmével. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ára 
hivatkozással a fennálló szerzıdést az árak tekintetében módosítja.  
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szállító által javasolt, 2011. 
február 21. napjától érvényes emelt árak tekintetében a szerzıdésmódosítást aláírja.  

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./Képviselı-testület  tagjai, Helyben 
  4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
  5./Baromfiudvar 2002. Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. 
 
  é r t e s ü l n e k . - 

 
 

11.  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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 225/2010.(XI.24.) Kt. számú 
határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:  
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1./ Az alapító okirat VII. pontja a költségvetési szerv jogállása: 
 
  „önállóan mőködı költségvetési szerv” 
 
  az alábbiak szerint módosul: 

 
„VII. A költségvetési szerv jogállása:  
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 
2./ Az alapító okirat XIII. A költségvetési szerv besorolása: 3. Feladatellátáshoz 

kapcsolódó funkciója alapján: 
 „Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény 
elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett 
szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik.” 
 
az alábbiak szerint módosul: 
 
„Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény 
elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett 
szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik.” 

 
 3./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 

4./ A módosításokat tartalmazó  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
határozat 1. számú mellékletét képezi.  

 
5./ A határozat rendelkezései 2011. február 14-tıl lépnek hatályba, de 

rendelkezéseit 2011. január 1-tıl kell alkalmazni, ezzel egyidejőleg Kenderes 
Város Önkormányzatának 225/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata hatályát 
veszti. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója 
     Kenderes, Szent István út 27. 

  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Szolnoki Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
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12.  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 Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az SZMSZ a törvényi szabályozásnak megfelelıen került 
átdolgozásra. A módosítások döntı többségét nem tartalmi, hanem formai változás indokolta. 
Kérte az SZMSZ 10. oldalán az alábbi szövegrész törlését: „Külsı szakember bevonásával, 
kialakult rend szerint pszichológiai tanácsadást és terápiás lehetıséget biztosítanak.” 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta az intézmény 
SZMSZ-ét. Ebben az évben sajnos már nem tudják alkalmazni, ezért a bizottság azt javasolja, 
hogy az intézmény mérje fel, hogy díjfizetés ellenében lenne-e igény pszichológusra. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy jelenleg hány fı veszi igénybe az intézmény 
szolgáltatásait. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az Idısek Klubját 23 fı, a házi segítségnyújtást 11 fı, a szociális 
étkeztetést 95 fı veszi igénybe. 
 
CSATÁRI LAJOS: az SZMSZ 4. oldalán a 2. pontban a mentálhigiénés alapellátásban való 
részvételnél is szerepelnek olyan feladatok, amelyek csak pszichológus láthat el. Véleménye 
szerint, a munka és a hit gyógyító hatással van az emberekre. Az új ellátások tervezett 
bevezetésénél mindenképpen meg kell vizsgálni azok költségigényét. Egy elméleti anyag 
összeállítása során is figyelembe kell venni az önkormányzat korlátozott anyagi lehetıségeit. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a 4. oldal 2. pontjában említett mentálhigiénés alapellátásban 
való részvételnél felsorolt feladatok biztosítása nem igényel pszichológus végzettséget, így azt 
a családgondozók és a szociális munkások el tudják látni. Az új ellátások bevezetésével 
kapcsolatban elmondta, hogy a gyermekjóléti szolgálat a lakosság részérıl érkezı jelzéseket 
összegyőjti, továbbítja, illetıleg esetenként kezdeményezi azok bevezetését. Természetesen a 
bevezetésrıl az önkormányzatnak kell dönteni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Területi Gondozási 
Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat   
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
 Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyet a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal jóváhagy. 
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 Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetı, Helyben 
           2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
13. 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 
 
A Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjának jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Baktai Kálmán. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Szakmai 
Programot, melyet a Képviselı-testületnek a beterjesztett formában javasol jóváhagyásra.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a Szakmai Programban szerepel az egyéni terápia 
meghatározása. Egyéni terápiát nem tudnak végezni, csak a felmerülı igények szerint 
megfelelı szakemberhez irányítani a pácienseket, ezért az alábbi mondat törlését javasolja a 
Szakmai Programból: „hosszabb ideig tartó egyéni terápiás kezelés, a szerzıdtetett 
pszichológus segítségével. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy az intézményben az aktuális állásajánlatokat, 
munkalehetıségeket tartalmazó hirdetıtábla az épületen kívül, hangsúlyos helyen legyen 
elhelyezve. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: arról érdeklıdött, hogy az életviteli klub programjait és 
foglalkozásait  kiknek szervezik? 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: azok az idısebb, leszázalékolt, beteg emberek tartoznak 
hozzájuk, akik a bérpótló juttatásra nem jogosultak, és nehezen tudnak visszailleszkedni a 
munka világába. 

 
CSATÁRI LAJOS: az elızı gondolatmenetet folytatva kérdezte, hogy valóban szükséges-e  
olyan témák megtárgyalása, mint életünk értelmének keresése, bőntudat, szégyen, életvitel, 
életritmus, öltözködési praktikák, mivel ezek megbeszélését  „elképesztınek” tartja.  A 
gazdaság fejlıdéséhez a termelıipar beindítása  elengedhetetlenül fontos. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a csoportban mindig megbeszélik az aktuális témákat. Sajnos 
egyre  többen vannak olyanok, akikkel ezekrıl  a témákról  beszélni kell. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Területi Gondozási 
Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját, és 7 fı egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 11/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat   
Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
 Szakmai Programját, melyet a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetı, Helyben 
           2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
14. 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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására 
kiírandó pályázati felhívásról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
pályázat kiírása a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állásának 
betöltésére 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium (5331 Kenderes, Szent István út 27.) igazgatói állásának 
betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 
 
- egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga; 
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a jogszabályi elıírásnak 

megfelelıen; 
- büntetlen elıélet; 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 
 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: a közoktatásban szerzett 3-5 év közötti vezetıi 
tapasztalat. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

- a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel, 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolatát, 
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
 
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 2. 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán 
történı közzététel idıpontja 2011. február 24. 
 
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük benyújtani: 
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Pádár Lászlóné polgármester, 5331 Kenderes, Szent 
István út 56. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. július 29. 
 
Az állás betöltésének idıpontja: 2011. augusztus 1. 
 
A vezetıi megbízás idıtartama:  5 év (2011. augusztus 1-tıl – 2016. július 31-ig) 
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-214 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és szervezetési osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
 
15. 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 Kenderes Város Önkormányzat háziorvosi és házi gyermekorvosi állására 
kiírandó pályázati felhívásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR BARTA  ZSUZSANNA: javasolta mind a két pályázatban a pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolásokhoz megjelölni a mőködtetési jogról szóló igazolás becsatolását 
is. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a két pályázat egymástól függetlenül fog megjelenni, de a város 
elemi érdeke lenne, hogy házaspár jöjjön a praxisokra. Két célterületet jelölt meg ezzel 
kapcsolatban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, valamint a határon túli vidékeket, ahonnan 
orvost lehetne ide csábítani. Külön vonzerınek tartja a nagyon jó állapotban lévı, jól 
felszerelt lakást és rendelıt. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  javasolta a pályázati felhívások megjelentetését a város honlapján is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a Képviselı-testület dönt a pályázatok kiírásáról, a város 
honlapján is meg fogják azokat jelentetni. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: ha valaki ilyen állást keres, leginkább az Egészségügyi Közlönyt 
nézi meg. Az elbírálásnál javasolta elınyben részesíteni a házaspárokat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta a hirdetés szövegét kórházakban is kitenni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 13/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
pályázati kiírásáról házi gyermekorvosi munkakör betöltésére 
  
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki 5331 Kenderes, Szent 
István út 33. szám alatti  házi gyermekorvosi munkakör betöltésére. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidıs, önálló házi gyermekorvosi tevékenység 
 
A munkavégzés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
Házi gyermekorvosi körzet, házi gyermekorvosi praxis, vállalkozói jogviszony keretében, 
területi ellátási kötelezettséggel (ellátottak száma: 827 fı) 
 
Pályázati feltételek: 
 

- Egyetem, általános orvosi oklevél, csecsemı- és gyermekgyógyász szakorvosi 
képesítés; 

- B kategóriás jogosítvány; 
- Büntetlen elıélet. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
Részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, háziorvosi 
alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, mőködtetési jogról szóló igazolás. 
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Az állás betöltésének idıpontja:  2011. szeptember 1. 
 
Az önkormányzat – szükség esetén – lakást biztosít. 
  
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. április 1. 
 
A pályázatokat zárt borítékban „Házi gyermekorvosi Pályázat” megjelöléssel kérjük az 
alábbi címre: 
Kenderes Város Önkormányzat 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázatokat a benyújtási határidı lejártát követı ülésen bírálja el Kenderes Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete. 
 
Részletes információ kérhetı az 59/328-109-es telefonszámon Pádár Lászlóné 
polgármestertıl. 
 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal  Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 14/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
pályázat kiírásáról háziorvosi állás betöltésére 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki 5331 Kenderes, Szent 
István út 33. szám alatti II. háziorvosi körzet háziorvosi munkakör betöltésére. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidıs, önálló háziorvosi tevékenység 
 
A munkavégzés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
Háziorvosi körzet, felnıtt háziorvosi praxis, vállalkozói jogviszony keretében, területi ellátási 
kötelezettséggel (ellátottak száma: 1712 fı) 
 
Pályázati feltételek: 
 

- Egyetem, háziorvostan szakorvosi képesítés; 
- B kategóriás jogosítvány; 
- Büntetlen elıélet. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
Részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolata, háziorvosi 
alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, mőködtetési jogról szóló igazolás. 
 
 
Az állás betöltésének idıpontja:  2011. szeptember 1. 
 
Az önkormányzat – szükség esetén – lakást biztosít. 
  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 1. 
 
A pályázatokat zárt borítékban „Háziorvosi Pályázat” megjelöléssel kérjük az alábbi címre: 
Kenderes Város Önkormányzat 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázatokat a benyújtási határidı lejártát követı ülésen bírálja el Kenderes Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete. 
 
Részletes információ kérhetı az 59/328-109-es telefonszámon Pádár Lászlóné 
polgármestertıl. 
 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármester Hivatal Igazgatási és szervezési osztály, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
16. 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 2011/2012-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, 
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a 2011/2012-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai 
jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nevelési-oktatási  

intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. § (2) 
bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítéséhez a 
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 2011/2012-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratását, valamint az 
óvodai jelentkezések idıpontját 2011. április 5. és 6. napjára tőzi ki. 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri  
Hivatalt, hogy az óvodai jelentkezések, valamint az iskolai beíratások     
lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidı: azonnal 
 

Felelıs: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
 

3./ Kenderes Város Önkormányzata a 2011/2012-es tanévben a maximális létszámtól 
való eltérés esetén, az alapfokú nevelési-oktatási intézményben a beíratást követıen az 
intézményvezetı köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok 
létszámának alakulásáért az intézmények vezetıi felelısséggel tartoznak. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 

                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
      Kenderes, Szent István út 36. 
                      4./Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Kenderes, Szent I. út 60. 
 
  é r t e s ü l n e k . 
 
 
 
17. 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 Kisújszállást és Kenderest összekötı kerékpárút megvalósításához pályázat 
benyújtásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy 20-30 éves probléma elıtt állnak, amelyet már 
régen meg kellett volna oldani. Jelenleg 85 %-os támogatási intenzitással lehet kerékpárútra 
pályázni. Kisújszállás város polgármesterével ez ügyben felvette a kapcsolatot,  aki pozitívan 
állt a kérdéshez. A pályázat benyújtásához mindkét település képviselı-testületének 
szándéknyilatkozata szükséges, ezért kéri döntsenek a szándéknyilatkozatról. A Kisújszállást 
elkerülı út megépítése miatt a teljes szakasz megvalósítása nem indokolt, csak Kenderes és a 
volt Tsz központ közötti, kb. 3 km-es útszakaszról lenne szó.  A két település a közigazgatási 
területén lévı szakaszok arányában viselné a költségeket, amely a jövı évi költségvetését 
terhelné, a pályázat sikeres szereplése esetén.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: érdeklıdött a kerékpárút költségérıl. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az eredeti tervben 110 millió Ft-os beruházásról van szó és 30 
millió Ft-ba kerülne a szalagkorlát megépítése, amely kiváltható sövénnyel, vagy más 
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 elválasztóval, amely a teljes szakaszra vonatkozott. A Kenderest érintı szakasz 800-900 
méter, amelynek költségeit kellene a városnak fizetnie. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: néhány évvel ezelıtt minden további nélkül megszavazta volna a 
kerékpárút építését, de most úgy látja, hogy az önkormányzat következı költségvetésében 
sem lesz biztosítva a beruházás önereje.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  hasonló véleménnyel van, mint képviselıtársa. A 15 %-os önerı nagyon 
csábító, valóban szükség lenne a kerékpárút megvalósítására, de csak akkor, ha az nem 
veszélyezteti az alapellátás biztosítását. 
 
SÜVEGES LAJOS: kérdése az volt, hogy miért van szükség a kerékpárút megépítésére, 
akkor, amikor a  Kisújszállást elkerülı szakasz már elkészült? 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a tervek szerint a Kenderest elkerülı szakasz  hosszú idı múlva fog 
megvalósulni, ezért lenne szükség a kerékpárút megépítésére. Amennyiben a Képviselı-
testület szándéknyilatkozatot tesz a  közös pályázat benyújtásáról, további egyeztetésekre van 
szükség Kisújszállás Város önkormányzatával a megvalósítást illetıen.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azt javasolja, hogy a szándéknyilatkozatot tegye meg a Képviselı-
testület, és a további tárgyalások eredményétıl függıen kerüljön ismét  a Képviselı-testület 
elé a napirend. 
 
BÍRÓ CSABA: a döntést megelızıen elmondta, hogy a  Képviselı-testületnek számolni kell 
azzal is, hogy az ivóvíz minıségjavító programhoz kapcsolódó önerı biztosításához is hitelt 
kell felvenni az önkormányzatnak, amely már érintheti a 2011-es évet  is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: amennyiben a Közlekedési Hatóság engedélyezi a kerékpáros 
forgalmat   Kisújszállás bekötı útjára, akkor csak az elkerülı szakasz kiindulópontjáig kell a 
kerékpárutat megépíteni, amely gyakorlatilag 900 méteres szakasz megépítését jelentené. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben az esetben viszont Kisújszállásnak nem lesz érdeke a kerékpárút 
megépítése, és nem biztos, hogy közösen akar pályázni Kenderessel. 
 
CSATÁRI LAJOS: úgy látja, hogy mindenkinek igaza van. Valóban közgazdasági alaptétel 
az, ha nehéz helyzetben van az önkormányzat, akkor olyan termelı jellegő, értékteremtı 
beruházásokat kell elıtérbe helyezni, amelyeknek távlati hozama van. Egy ilyen 
kerékpárútnak a távlati hozama az lehet, hogy világtendencia lesz az egészséges életmód 
elıtérbe helyezése, melynek része  a kerékpározás is. Kétségtelen, hogy egy nehéz anyagi 
helyzetben lévı önkormányzat esetében más szempontokat is figyelembe kell venni. Abban 
lát valamiféle megoldást, hogy megvalósulhatna egy olyan idegenforgalmi fejlesztés, 
amelynek része a kerékpározás is, természetesen hosszabb távon. Egyrészt nehéz helyzetben 
lévı önkormányzat esetében közgazdaságilag helytelen a megközelítés, másfelıl a jövıt, a 
fejlıdés irányát  tekintve, egészségügyi szempontokat, életminıséget figyelembe véve, 
véleménye szerint hasznos a kerékpárút megépítése. Javasolta a szándéknyilatkozat 
megtételét, az még nem jelent kötelezettséget. Könnyen lehet, hogy ebben az évben, vagy 
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 jövıre a nemzetgazdaság  fejlıdési pályára lép, és az önkormányzat állami finanszírozása 
javulni fog. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a kerékpárút megépítése nagyon sok embernek jelentene 
életminıség javulást.  
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 16/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat Kisújszállást és Kenderest összekötı kerékpárút megvalósításához 
pályázat benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja azon 
 szándékát, hogy Kisújszállás várossal közösen pályázatot kíván benyújtani 
 a két települést összekötı kerékpárút megépítése céljából. 
 A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy a beruházás gesztora Kisújszállás város 
 önkormányzata legyen. 
 Az út megépítése tárgyában, a pályázat benyújtásával kapcsolatban további  
 egyeztetésekre és tárgyalásokra van szükség a két település önkormányzata között. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
           2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
                      4./ Kecze István Kisújszállás város polgármester, Kisújszállás, 
                           Szabadság tér l. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
18. n a p i r e n d i  p o n t  t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás  létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás társulási 
megállapodásának jelenlegi módosítását az államháztartásról szóló törvény szabályainak 
változása indokolja. A helyi önkormányzat társulásáról és együttmőködésérıl szóló törvény 
alapján a Társulás önálló jogi személy, létrehozásához nem alapító okirat, hanem társulási 
megállapodás szükséges. A státuszváltozás a társulási megállapodáson már átvezetésre került, 
a Társulás alapító okirat helyett társulási megállapodással rendelkezik, így szükséges a 
korábbi Társulási alapító okirat, valamint módosításainak hatályon kívül helyezése. Az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, amelyet a Képviselı-
testületnek elfogadásra javasol. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2011.II. 14.) Kt. számú határozata    
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás  létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodás módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 4.§ (1) bekezdése b) pontja, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/K. § (7) bekezdése, és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 12. § alapján az 
alábbi határozatot hozza: 

 
1. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 

Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását és 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
 
       2. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 
 polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 
 aláírására. 
 
            Határidı: 2011. február 28. 
            Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás 
      Elnöke, Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                      3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
19. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t ár g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  18/2011.( II.14.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
 többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben biztosított jogkörében eljárva,   
 figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 
 2004. évi CVII. törvényre, tekintettel az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
 megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135. §-ra az 
 alábbiak szerint dönt: 
 

1.1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás jelenleg hatályos Alapító okirata 
   az alábbiak szerint módosul: 
 

1.2. Az Alapító okirat 6. pontja b.) Alaptevékenysége alpontjában szereplı 
 

   alábbi szakfeladat számok törlésre kerülnek: 
 
 
   811000 Építményüzemeltetés 
   841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység 
     önkormányzati költségvetési szervnél 
   841907          Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
   873012 Idıskorúak átmeneti ellátása 
 
  1.2. Az Alapító okirat 6. pontja c.) Kiegészítı tevékenység alpontja törlésre  
          kerül. 
 

 2.Az alapító okirat jelen határozattal nem érintett részei változatlanul maradnak. 
 
       
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5300 Karcag, Kossuth tér l. 
 
                           é r t e s ü l n e k.   

 
 

20. 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 Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi 
Önkormányzata között Együttmőködési Megállapodásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Város Önkormányzata a Cigánykisebbségi Önkormányzattal  
megkötött Együttmőködési Megállapodást minden évben felülvizsgálja, a szükséges 
módosításokat elvégzi. A felülvizsgált Együttmőködési Megállapodás került beterjesztésre, 
melyet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. A Cigánykisebbségi Önkormányzat 
legutóbbi ülésén az Együttmőködési Megállapodást jóváhagyta. 
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H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: hiányolta, hogy a cigánykisebbségi önkormányzat üléseire nem hívja meg 
a Képviselı-testület tagjait a kisebbségi önkormányzat elnöke. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kisebbségi önkormányzat ülése nyilvános, ott bárki részt vehet, 
hirdetve volt a közmeghallgatásuk is.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzata 
közötti Együttmőködési Megállapodásról 
 
Kenderes Város  Önkormányzata és Kenderes Város  Cigánykisebbségi Önkormányzata 
között kötött Együttmőködési Megállapodásról 
 
 Kenderes Város  Önkormányzata felülvizsgálta Kenderes Város Cigánykisebbségi 
 Önkormányzatával megkötött Együttmőködési Megállapodást, melyet a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogad. 

 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat tagjai, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k 
 
21. 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.)Az Óvodai Egység alapító okiratának módosítása 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Önkormányzat 
Óvodai Egység alapító okiratáról szóló 222/2010.(XI.24.) Kt. számú határozatának 
módosításáról az alábbiak szerint döntött: 
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1./ Az alapító okirat XV. 5. Alaptevékenysége:  a) pontja 

  „a./  
� Gyermekekrıl való gondoskodás, önállóságra szoktatás, közösségi életre való 

felkészítés 
� A gyermekek sokoldalú fejlesztésének biztosítása a nevelés minden területén 
� Az óvodai nevelésben ellátható gyermekekkel együtt a legalább a 2. életévüket 

betöltött gyermekek közös nevelése  
� Tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekek 

felzárkóztatása, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai 
integrációs program szerinti foglalkoztatása  

� A gyermekek harmonikus fejlıdése érdekében az iskolai életmódra való 
felkészítés 

� Gyógypedagógiai ellátás biztosítása a tanulásban akadályozott ill. 
pszichopedagógiai fejlesztésre szoruló gyermekek számára, mely a sajátos 
nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján történik   

� Szakértıi vélemény alapján hallás- és mozgássérült gyermekek intézményes 
ellátásának biztosítása; fejlesztésük speciális utazó szakemberek bevonásával, 
vagy külsı helyszínen                           

� Az etnikai kisebbség fejlesztése a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 
nevelésének irányelve szerinti Helyi etnikai kisebbségi nevelési program 
alapján     

� Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatás:    
          Szervezett kedvezményes étkeztetés 

•   50%-os kedvezmény a tartósan beteg, vagy fogyatékos, ill. a    
      3 és több gyermekes családban élı gyermekeknek 
• 100%-os kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülı gyermekeknek  
         Óvodáztatási támogatás 
annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermek szülıje részére, aki a három-, illetve négy éves gyermekét 
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll.”                                                                             

 
az alábbiak szerint módosul: 
 

„a) „a./ 
� Gyermekekrıl való gondoskodás, önállóságra szoktatás, közösségi életre való 

felkészítés 
� A gyermekek sokoldalú fejlesztésének biztosítása a nevelés minden területén 
� Az óvodai nevelésben ellátható gyermekekkel együtt a legalább a 2. életévüket 

betöltött gyermekek közös nevelése  
� Tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévı gyermekek 

felzárkóztatása, a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek óvodai 
integrációs program szerinti foglalkoztatása  

� A gyermekek harmonikus fejlıdése érdekében az iskolai életmódra való 
felkészítés 
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� Gyógypedagógiai ellátás biztosítása a tanulásban akadályozott és 
veszélyeztetett, ill. pszichopedagógiai fejlesztésre szoruló gyermekek számára, 
mely a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
alapján történik   

� Szakértıi vélemény alapján hallás- és mozgássérült és beszédfogyatékos 
gyermekek intézményes ellátásának biztosítása; fejlesztésük speciális utazó 
szakemberek bevonásával, vagy külsı helyszínen                           

� Az etnikai kisebbség fejlesztése a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 
nevelésének irányelve szerinti Helyi etnikai kisebbségi nevelési program 
alapján     

� Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı szociális juttatás:    
          Szervezett kedvezményes étkeztetés 

•   50%-os kedvezmény a tartósan beteg, vagy fogyatékos, ill. a    
      3 és több gyermekes családban élı gyermekeknek 
• 100%-os kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülı gyermekeknek  
         Óvodáztatási támogatás 
annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı 
gyermek szülıje részére, aki a három-, illetve négy éves gyermekét 
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres 
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll.”                                                                     

 
 2./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 

3./ A módosításokat tartalmazó  egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
határozat 1. számú mellékletét képezi.  

 
4./ A határozat rendelkezései 2011. február 14-tıl lépnek hatályba, ezzel 

egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 222/2010.(XI.24.) Kt. számú 
határozata hatályát veszti. 

 
 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Óvodai Egység  intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 60. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
b.) 
 
Elıterjesztés „Kenderes – Bánhalma Kakati hídon átvezetı belterületeket összekötı, 34 
számú országos fıút útszakaszának kivilágítása a biztonságos gyalogosközlekedés 
érdekében” címő pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy lehetıség van a 
bánhalmi Kakati híd kivilágításának megvalósítására pályázat benyújtására, melyet az 
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 elıterjesztésben foglaltak szerint javasol elfogadni. A beruházás jelentısen növelné a 
településen élı közlekedési biztonságát. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  21/2011. (II.14.) számú határozata 
„Kenderes – Bánhalma Kakati hídon átvezetı belterületeket összekötı, 34 számú országos 
fıút útszakaszának kivilágítása a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében” címő 
pályázatról, önerejének biztosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó Bánhalma 
településrészen „Kenderes – Bánhalma Kakati hídon átvezetı belterületeket összekötı, 
34 számú országos fıút útszakaszának kivilágítása a biztonságos gyalogosközlekedés 
érdekében” címmel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ KKK KÖZL-
BIZT-2010 kódszámú pályázatára készült pályázat költségeit, a pályázat önerejét az 
alábbi bontásban biztosítja: 
 
Pályázati támogatás (KKK) 90% 3.251.250 Ft 
Önerı (2011. évi költségvetés IX. sz 
mellékletében szereplı Általános 
tartalék terhére)  (10%) 

361.250 Ft 

Összesen: 3.612.500 Ft 
 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a közeljövıben elkezdıdik a Kakat 
meder kotrása. Olyan elképzelés van, hogy ezzel egyidıben a rézsőt megszélesítenék, és a 
Vöröshadsereg útról a járdát meghosszabbítanák  a Kakat híd irányába. Ez a megoldás 
biztonságos, és lényegesen olcsóbb lenne, mint egy híd megépítése. 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatójának levelét, amelyben arról tájékoztatta, hogy az iskola  2011. március 1-tıl 
kezdıdıen lemond Kenderes és Bánhalma lakossági szennyvízszippantásáról, mivel a 
költségek emelkedése miatt az intézménynek nem gazdaságos a további mőködtetés. 
Korábban a Képviselı-testület szándéknyilatkozatot tett arra, hogy a települési szilárd 
hulladékszállítást és szippantott szennyvízszállítást  helyi vállalkozóval kívánja végeztetni. A 
vállalkozó továbbra is tudja  vállalni, hogy a tevékenységet elıreláthatólag április 1-vel meg 
tudja kezdeni. A vállalkozó megtette azokat a lépéseket, amelyek  a tevékenység végzéséhez 
szükségesek. Az eljárásban szükséges a környezetvédelmi engedély megléte, amelynek 
elıfeltétele, hogy a szolgáltató rendelkezzen az adott önkormányzattal kötött közszolgáltatási 
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 szerzıdéssel. A szállítás kalkulált összege  bruttó 1250 Ft/m3, a szennyvíz lerakás díja bruttó 
267 Ft/m3 . A jelenlegi árszint megtartása azért indokolt, mert a gázolaj és kenıanyag ára az 
utóbbi hónapokban 20-25 %-kal drágult. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  érdeklıdött, hogy a lakosság tud-e más szolgáltatóhoz is fordulni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel ez a szolgáltatás engedélyköteles tevékenység, a városban csak 
ez az egy vállalkozás rendelkezik engedéllyel. 
 
PARDI SÁNDOR kérdezte, hogy ezek az összegek tartalmazzák-e az ürítési díjat? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezekben az összegekben nincs benne más összeg, a vállalkozó ebbıl az 
összegbıl fogja fizetni a lerakás díját is.  
 
PARDI SÁNDOR: tájékoztatásként elmondta, hogy a középiskola bruttó 1050 Ft/m3 árért 
végezte a szolgáltatást, amelybıl  fizették az ürítési díjat is. Az elmúlt hónapban a 
szennyvízszippantásból 145 ezer Ft bevételük volt, ebbıl üzemanyagra 65 ezer Ft-ot 
fordítottak, amely nem tartalmazza  a munkabérköltséget és az  amortizációt, ezért döntöttek 
úgy, hogy ezt a tevékenységet nem végzik tovább, mert ráfizetéses. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vállalkozóval történt egyeztetés alkalmával megállapodtak abban, 
hogy december hónapban újból tárgyalnak a szolgáltatás díjáról, mivel addigra rendelkezni 
fognak részletesebb  adatokkal. 
 
SÜVEGES LAJOS: a környezı településeken 2.500 Ft/m3 árért végzik a szolgáltatást. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy a középiskolának milyen díj mellett lenne nyereséges a 
szippantás, továbbá arról, hogy vállalná-e továbbra is az iskola a mőködtetést abban az 
esetben, ha az gazdaságos lenne számára?  
 
PARDI SÁNDOR: úgy látja, hogy  bruttó 2000-2500 Ft/m3 összeggel gazdaságos lenne a 
mőködtetés. Mivel létszámleépítés volt az iskolában, nem valószínő, hogy a késıbbiekben 
tudnák vállalni, a szolgáltatást, mert ehhez plusz ember kellene beállítani. Heti szinten két 
alkalommal történt a szippantás, összességében kb. 20-25 lakásból  szippantják a szennyvizet 
rendszeresen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte Horváth Ferenc József urat, a HFJ KFT ügyvezetıjét, aki 
idıközben megérkezett. Tájékoztatásul elmondta, hogy a napirend tárgyalásakor a képviselık 
megfogalmazták véleményüket, miszerint nem biztos, hogy ki lehet hozni a szippantást annyi 
összegbıl, amelyet a vállalkozó megjelölt, de tolmácsolta azt az elképzelést, hogy 
decemberben visszatérnek az árakra, és a tények birtokában fogják a következı árakat 
kialakítani. Érdeklıdött, hogy eddig mennyi összegben van ez a beruházás a cégnek? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: eddig kb. nettó 2,5 millió Ft-ot költött a beruházásra, de 
még a telepengedély nincs meg. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási 
szerzıdés megkötésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta  
 a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásáról 
 szóló szerzıdést,  a HFJ Mérnöki Iroda KFT-vel. (5000. Szolnok, 
 Vak Bottyán utca 13.)  
 A Képviselı-testület hozzájárul a közszolgáltatási szerzıdés megkötéséhez, egyben 
 felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, a szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1./ Horváth Ferenc József HFJ Mérnöki Iroda  KFT 5000 Szolnok, 
                           Vak Bottyán utca 13.) 
                     2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                     4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezettıl megkeresték azzal a 
szándékkal, hogy ismételten felajánlják értékesítésre a Rákóczi út 20. szám alatti ingatlant, 
melynek irányára 5 millió Ft. Az ingatlant többen megtekintették, és úgy látták, hogy az 
ingatlan megvásárlása nem gazdaságos az önkormányzat számára. Felújítása igen sokba 
kerülne, hogy az elfogadható és használható  legyen. Nagyon kedvezıtlen adottságú épületrıl 
van szó,  amely teljes felújításra szorul. Nem javasolja az ingatlan  megvételét. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: csatlakozik polgármester asszony véleményéhez. Nagyon tetemes 
lenne az az összeg, amellyel lakhatóvá lehetne tenni az épületet. 
 
CSATÁRI LAJOS: ı is megtekintette az ingatlant. A jelenlévık hasonló  véleménnyel voltak 
mindannyian. Az 5 millió Ft-os vételárat irreálisnak tartja, mivel nagyon sok költséget 
jelentene a felújítása. Kétségtelen, hogy nagyon jó lenne, ha rendelkezne az önkormányzat 
bérlakásokkal, de ebben az esetben a feltételek irreálisak. 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a HFJ  Mérnöki Iroda Kft nevében Horváth Ferenc József ügyvezetı 
írásban vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonát képezı 0564 hrsz-ú, 6.425 
m2 területő szántó mővelési ágú külterületi ingatlanra. Felkérte ügyvezetı urat, tájékoztassa a 
Képviselı-testületet a területvásárlás céljáról. 
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HORVÁTH FERENC JÓZSEF: eredetileg a Petıfi úton lévı ingatlanra terveztek  
gumismőhelyt, és annak kiszolgáló létesítményeit építeni.  Ezt a beruházást szeretnék erre az 
ingatlanra,  a városon kívül megépíteni.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy milyen vételi ajánlatot tett a vevı, és van-e más 
érdeklıdı az ingatlanra? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: a földterület mezıgazdasági mővelésre nem igazán 
alkalmas. Amennyiben a beruházás megvalósul, az ingatlant  mezıgazdasági mővelésbıl ki 
kell vonatni, amely  költsége igen magas. Vételi ajánlatot nem tett, az önkormányzattól vár 
egy versenyképes árat megjelölni.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: abból az elgondolásból, hogy munkahelyteremtı beruházás jön létre a 
területen, ezért 600 ezer Ft-os árat tartana reálisnak. A területre nincs más érdeklıdı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: hány fı foglalkoztatását tervezi a megvalósítani kívánt 
beruházással? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: 8-12 fı foglalkoztatását tervezi. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy abban az esetben, ha létrejön a munkahelyteremtı 
beruházás,  van-e a településen elegendı szakember? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: jelenleg is csak helybelieket foglalkoztat, amennyiben 
szükséges, átképzésüket  is vállalja.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tekintettel arra, hogy olyan vállalkozóról van szó, aki már  bizonyított 
a településen abban a tekintetben, hogy jelenleg is 8-10 család megélhetését biztosítja és 
kenderesi embereket foglalkoztat, javasolja a földterület értékesítését, a megjelölt áron. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  23/2011. (II.14.)  Kt. számú határozata 
 Kenderes Város Önkormányzatának tulajdonát képezı, 0564. hrsz.-ú (6425 m2 területő)  
szántó mővelési ágú külterületi ingatlan értékesítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete ügy döntött, hogy az 
 önkormányzat tulajdonát képezı, 0564. hrsz.-ú (6425 m2 területő) szántó mővelési 
 ágú külterületi ingatlant munkahelyteremtı beruházás céljára eladja a HFJ Mérnöki 
 Iroda Kft-nek ( 5000. Szolnok, Vak Bottyán utca 13., ügyvezetı: Horváth Ferenc  
 József) ) kölcsönös megegyezés alapján kialakított 600 ezer Ft-os  vételáron, melyet a 
 szerzıdés aláírásakor, egy összegben a Polgármesteri Hivatal pénztárába  kell  
 megfizetni. 
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  A Képviselı-testület az adás-vételi szerzıdés aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné 
 polgármestert.  
 

Errıl:           
         1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
         2./ Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
         3./ HFJ Mérnöki Iroda Kft., 5000 Szolnok, Vak Bottyán utca 13. 
         4./ Irattár 

              
                                                                                                             

 
  Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 17 óra 10 perckor eltávozott az ülésrıl, 
így a jelenlévı képviselık száma: 6 fı 
 

 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 1990-ben alakult, amelynek 
létrehozását az tette szükségessé, hogy a lehetıségekhez mérten próbálja meg összefogni a 
magyar önkormányzatokat. A MÖSZ célja az önkormányzati érdekek megjelenítése és 
védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás során.  Javasolta, hogy Kenderes Város 
Önkormányzata csatlakozzon ehhez a szövetséghez.   A tagtelepülések tagdíjának mértéke 10 
forint/állandó lakos/év. Úgy látja, hogy hasznos lenne a szervezet tagjává válni, mert 
elsıdleges információt kaphatnak önkormányzatokat érintı tárgykörökben, valamint 
lehetıség lenne konferenciákon, tréningeken, tájékoztatókon való részvételre is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történı belépésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 tagja kíván lenni a Magyar Önkormányzatok Szövetségének. 
 A szövetség tagdíja 10 forint/állandó lakos/év, melynek 
 2011. évi tagdíját  általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2101 Gödöllı, Szabadság tér 7. 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                            Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 



- 37 – 
 
 

g.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy Karcag Város Önkormányzata megválasztotta ıt a 
Karcag Kátai Gábor Kórház Felügyelı Tanács tagjai sorába. 
 
h.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Képviselı-testület tagjaival Tapasztó Szabolcs levelét, 
melyet a Képviselı-testületnek írt. 
 
(A Képviselı-testülethez írt levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
CSATÁRI LAJOS: úgy gondolja, hogy köszönjék meg Tapasztó úrnak, hogy  változatlanul 
felelısséget érez a város sorsának alakulásáért. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a levél kapcsán elmondta, hogy nemcsak akkor volt visszafizetési 
kötelezettsége az önkormányzatnak a középiskola normatíva igénylése miatt,- amelyre 
Tapasztó Szabolcs utalt,-  hanem most is. Úgy tudja, hogy igazgató úr már intézkedett a 
felelısségre vonásról, amelynek  eredménye az lett, hogy a vezetı-helyettes megbízását 
visszavonta. Ez jelzés értékő a jövıre nézve, mivel nem lehet felelıtlenül állami pénzeket 
felhasználni, amelynek visszafizetése  lassan az önkormányzat mőködıképességét 
veszélyezteti. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a levélre visszatérve úgy látja, hogy kicsit egy sértıdött ember 
panaszait hallották. Úgy érzi, hogy sem a Képviselı-testület, sem a polgármester nem a 
múlttal foglalkozik, mindenki Kenderes jövıjét tartja szem elıtt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy összegezi az elhangzottakat, hogy levélben fogja megköszönni 
Tapasztó Szabolcsnak, azt, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a város életét. 
 
PARDI SÁNDOR: a középiskolát érintı részre reagálva elmondta, hogy az intézmény 
jogtalanul vette fel azt az összeget, amelyet kamataival együtt kell visszafizetni. A jövıre 
nézve azt kérte a kollégáitól, hogy mindenki a saját területén maximálisan teljesítsen,  
precízen oldja meg a feladatokat, ezt  várja el mindenkitıl.  A felelısségre vonás megtörtént, 
a kolleganı vezetıi megbízása visszavonásra került, és a továbbiakban tanárként alkalmazzák. 
az iskolában. 
 
i.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl: 
 

- január 19-én Kenderesen, január 20-án Bánhalmán tartottak közmeghallgatást, 
- január 26-án Karcagon, az ivóvízminıség javító program társulási ülésén vett részt 
- február 2-án egyeztettek az EC KFT ügyvezetıjével az intézmények 

főtéskorszerősítésével kapcsolatban, 
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- ugyanezen napon Fejér Andor országgyőlési képviselı fogadóórát tartott, és ekkor 
került megrendezésre a Vállalkozók Fóruma,  

- február 7-én  megtekintették a Rákóczi úti ingatlant, 
- február 9-én fogadóórát tartottak jegyzı úrral Bánhalmán, valamint egyeztettek Sas 

János úrral, a Mezıgazdasági RT vezérigazgatójával, - többek között az energiafőz 
telepítésrıl,  valamint felkeresték a Masonite Kft ügyvezetıjét, 

- február 10-én  Karcagon, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vett rész, 
 
      ezenkívül részt vett a  költségvetés elıkészítési tárgyalásokon, és bizottsági üléseken. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 25/2011.(II.14.) Kt. számú határozata 
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 

 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta 
 Pádár Lászlóné polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
 adott tájékoztatóját, melyet a jegyzıkönyvben foglaltak szerint elfogadott. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 17 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 14-i ülése 
napirendjének elfogadásáról        6/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011.(II.22.)  
     önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
     megállapításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és 
     Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) önkormányzati rendeletének 
     módosításáról 
f 
3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) 
     önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2011.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól 
     szóló 4/2009.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2011.(II.22.)  
     önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról 
     szóló 9/2010.(IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2011.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali 
     helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívüli házasságkötésrıl 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011.(II.22.)  
     önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2011.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete a közterület használat rendjérıl szóló 
     9/2008.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
9./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. évi 
     Munkatervérıl         7/2011. 
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Napirend:        Szám: 
 
10./ A Baromfiudvar 2002 Kft szerzıdésmódosítási kérelmérıl 8/2011. 
 
11./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító 
       okiratának módosításáról     9/2011. 
 
12./ A Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti 
       Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
       jóváhagyásáról       10/2011. 
 
13./ A Területi Gondozási Központi Családsegítı és Gyermekjóléti 
       Szolgálat Szakmai Programjának jóváhagyásáról  11/2011. 
 
14./ Pályázat kiírása a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
       Kollégium igazgatói állásának betöltésére   12/2011. 
 
15./ Pályázat kiírásáról házi gyermekorvosi munkakör betöltésére 13/2011. 
 
       Pályázat kiírásáról háziorvosi állás betöltésére   14/2011. 
 
16./ A 2011/2012-es tanévben tankötelessé váló gyermekek  
       iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések idıpontjának 
       meghatározásáról       15/2011. 
 
17./ Szándéknyilatkozat Kisújszállást és Kenderest összekötı 
       kerékpárút megvalósításához pályázat benyújtásáról  16/2011. 
 
18./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 
       létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 
       módosításáról       17/2011. 
 
19./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának 
       módosításáról       18/2011. 
 
20./ Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város 
      Cigánykisebbségi Önkormányzata közötti Együttmőködési 
      Megállapodásról       19/2011. 
 
21.) 
 

a.) Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító   
      okiratának módosításáról     20/2011. 
 
 
 
 



 
 
Napirend:       Szám: 
 
 
b.) „Kenderes-Bánhalma Kakati hídon átvezetı belterületeket 
      összekötı, 34. számú országos fıút útszakaszának kivilágítása 
      a biztonságos gyalogosközlekedés érdekében” címő   
      pályázatról, önerejének biztosításáról    21/2011. 
 
c.) A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatási 
      szerzıdés megkötésérıl      22/2011. 
 
d.)  Rákóczi út 20. szám ingatlan megtekintése    ---- 
 
e.) Kenderes Város Önkormányzatának tulajdonát képezı, 
      0564 hrsz-ú, (6425 m2 ) szántó mővelési ágú külterületi 
      ingatlan értékesítésérıl      23/2011. 
 
f.) A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történı 
      belépésrıl        24/2011, 
 
g.) Tájékoztatás a Karcag Kátai Gábor Kórház Felügyelı  
       Tanács tagjairól       ---- 
 
h.)  Tapasztó Szabolcs levelének ismertetése    ---- 
 
i.)   A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl   25/2011. 
  

 
 
 
 
 
 
 


