
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. – 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: -- 
 
Bejelentés nélkül távol:--- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, 
Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kuczeráné Sípos 
Judit, az Óvodai Egység vezetıje, Orvos Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ, 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár 
vezetıje,  Koncz Éva, a Polgármesteri Hivatal vezetı tanácsosa, Turi János, a Polgármesteri 
Hivatal vezetı fıtanácsosa,  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Knoch Ferencné, Bana István 
meghívott,Bodor Tamás, Donkóné Virág Tünde érdeklıdı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi 
pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye 
meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2011.(II.28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület 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 Önkormányzat Képviselı-testületének .../2011.(....) 
önkormányzati rendelet-tervezete a Képviselı-testület irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek költségvetési tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi 
beszámolójuk felülvizsgálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és 
zárszámadási rendeletek tartalmáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy van-e Kenderesen reprezentatív szakszervezet, ha van, 
minek alapján lett megállapítva a reprezentativitás, ki állapította meg, mi ennek az eljárási 
rendje? Érdeklıdött továbbá arról, hogy a Közalkalmazotti Tanáccsal történt-e egyeztetés? A 
dolgozók nagyobb csoportját érintı kérdésekben a Közalkalmazotti Tanács mindenféleképpen 
illetékes. Korábban az Üzemi Tanács, illetve a Közalkalmazotti Tanács választása alapján dılt 
el a reprezentativitás, de ez megváltozott, és három évenként kell megállapítani. A 2008-
2011-ig tartó ciklusban a Pedagógus Szakszervezet igen, a PDSZ nem reprezentatív. Egyéb 
reprezentativitási elbírálási lehetıség is van, nevezetesen, ha egy adott munkahelyen a 
dolgozók 10 %-a tagja az illetékes szakszervezetnek, akkor reprezentatívnak számít.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a PDSZ helyi szinten reprezentatív szervezetnek számít, mivel 
mind a két iskolában a dolgozók több mint 20 %-a szakszervezeti tag. Az egyeztetés a 
költségvetés tervezetérıl minden intézménynél, minden esetben megtörtént az 
érdekképviseleti szervezetekkel, és egyéb szinten is. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a középiskolában a szakszervezettel megkötendı 
együttmőködési megállapodás folyamatban van. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2011.(III. 08.) önkormányzati rendelete 

 
a Képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési 

tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának 
rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási rendeletek 

tartalmáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. február 28. 
 
 
(: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 Képviselı-testületének .../2011.(III.8.) 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az 
ellátottak személyi térítési díjának megállapítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, 
melyet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ kérdése az volt, hogy a házi segítségnyújtásba milyen szolgáltatás 
tartozik? 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a házi segítségnyújtás keretében azokon az idıs, beteg 
embereken segítenek, akik valamilyen szintő segítségre szorulnak. A személyi gondozás 
keretében fürdetést, pelenkázást, takarítást, bevásárlást, gyógyszerkiváltást, ebédet 
biztosítanak, tehát minden olyan tevékenységet, ami a napi életszükséglethez kell, és amelyre 
a gondozott önállóan nem képes. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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 KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2011.(III. 08.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, 

és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. február 28. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 
4/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

 
 KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2011.(III. 08.) önkormányzati rendelete 
 

a temetırıl és a temetı használatának szabályairól szóló 
4/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. február 28. 
 
 
(: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 a zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról 2011. március l. és 
2011. április 30. napja közötti idıszakra 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az intézmények zöldség, gyümölcs ellátásának biztosítása érdekében a 
2011. március l. és április 30-a közötti idıszakra terjedıen, 5 szállítótól kértek árajánlatot.  
Négy ajánlat érkezett be a megadott határidıig. Az árajánlatokat összehasonlítva 
megállapítható, hogy vannak szóródások. A jogszabályi változás lehetıvé teszi a 
közbeszerzési eljárás nélküli árubeszerzést. Javasolta, hogy a helybeli vállalkozásokat 
részesítsék elınybe. Korábban voltak gondok a Mortak Fruit KFT által beszállított áruk 
minıségével, mivel az messze elmaradt a kívánt minıségtıl. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Mortak Fruit Kft látszólag elınyösebb ajánlatot adott, de – 
véleménye szerint – mindenképpen helyi vállalkozót kell támogatni. Mielıtt döntene a 
Képviselı-testület, azt javasolja, hogy hozzanak egy olyan állásfoglalást, amelyben  fel  
hívják  a helybeli termelık, és a konyhák figyelmét arra a lehetıségre, hogy  a nyersanyagokat 
helyi mezıgazdasági termelıktıl szerezzék be. Ezt minél hamarabb kommunikálni kellene, 
mert lassan fáziskésésben vannak. Véleménye szerint a két helyi vállalkozó közül kell 
választani. Érdeklıdött arról, hogy éves viszonylatban a két helyi ajánlat közül melyik  
elınyösebb. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az alpolgármester úr által említett lehetıségrıl Pénzügyi bizottsági 
ülésen tárgyaltak. Véleménye szerint el kell kezdeni az önellátásra történı berendezkedést, 
melyhez szükséges egy nonprofit kft létrehozása. A kft. feladata lesz megszervezni a 
közétkeztetésbe történı közvetlen lakossági termelést.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: úgy látja, hogy nem szükséges határozatba foglalni az 
elhangzott állásfoglalást.  Megemlítette, hogy a helyi újságban hívják fel a termelık figyelmét 
a lehetıségre. 
 
KONCZ ÉVA: egyetért azzal, hogy helyi gazdálkodókat kellene elıtérbe helyezni, azt viszont 
tudni kell, hogy június 15-ig  a többi termékre szerzıdésük van más beszállítóval.   
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: elsı körben csak a zöldség-gyümölcs beszállítására gondolt, de- 
véleménye szerint -  egy-két év múlva el tudnak jutni, hogy pl. tojást, vagy más terméket is 
beszerezhetnek helyi termelıktıl. Nem ragaszkodik a határozathoz, de javasolja, hogy a 
felhívás jelenjen meg az újságban. 
 
CSATÁRI LAJOS csatlakozik alpolgármester úr megközelítéséhez. Azt javasolja, hogy helyi 
környezetbıl szerezzék be a szükséges termékeket. Tisztába kell lenni az önellátás 
fontosságával, amellyel foglalkozni is kell. Ennek több célja is van, lényegét tekintve az egyik 
az, hogy a termelés és a fogyasztás minél közelebb kerüljön egymáshoz, a másik pedig az, 
hogy „helyzetbe hozzák” a helyi ıstermelıket és gazdálkodókat. Nem feltétetlenül azt kell 
számolni, hogy az önkormányzatnak ebbıl mennyi haszna lesz,- mert minden számítás azt 
igazolja, hogy ebbıl alapvetıen nem lehet forradalmi változásokat elérni,- de megindul egy 
egészséges gazdasági folyamat az önellátás révén. A szállítási útvonalak a mai ellátási 
rendszerben hosszúak, amelyek szoros összefüggésben vannak a légszennyezıdéssel. A 
gépkocsiforgalom révén a széndioxid szennyezıdés az összes légszennyezıdés kb. negyedét 
teszi ki. Nemcsak a helyi gazdaság fejlıdéséhez szükséges az önellátás beindítása és 
fejlesztése, hanem a kereskedelmi logisztika csökkentésében is. A maga részérıl egyetért 
azzal, hogy  propagálni kell a lehetıséget. Véleménye szerint alkalmasak  a helyi gazdák, 
hogy ebbe a folyamatba belépjenek, de errıl ıket is idıben tájékoztatni kell. Javasolta, hogy a 
jövı hónapban jelentessék meg a helyi újságban a felhívást. Mindenféleképpen azt javasolja – 
annak ellenére, hogy kedvezıbb ajánlata volt külsı cégnek, -hogy  a helyi ajánlatokból 
válasszanak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetértett azzal, hogy a felhívást a  helyi újságban jelentessék meg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  úgy látja, hogy nagyon fontos az, hogy minél olcsóbban tudják 
beszerezni a termékeket, és az is legalább ennyire fontos, hogy a helyi vállalkozókat helyzetbe 
hozzák, ezáltal a beszállított termék minısége javulhat. Meggyızıdése, hogy egy helyi 
vállalkozó sokkal nagyobb odafigyeléssel, sokkal lelkiismeretesebben fog szállítani, mint egy 
külsı cég. Személy szerint Bana Istvánné ajánlatát támogatja. 
 
KNOCH FERENCNÉ: a döntés meghozatalához szeretne segítséget adni. A konyhának 
korábban már volt kapcsolata a Mortak Fruit Kft-vel. Az áraik kedvezıek, de a termékek  
minısége kifogásolható. Mostani beszállítójukkal nem volt sem minıségi, sem egyéb 
probléma.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalták az elıterjesztést. A 
bizottság Bana Istvánné ajánlatát támogatta. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: készült-e arra vonatkozó összehasonlítás, hogy a két helyi ajánlatot 
összehasonlítva, melyik a kedvezıbb? 
 
KNOCH FERENCNÉ: csak  az ár alapján nem lehet megállapítani, hogy melyik a 
kedvezıbb,  mivel a  két ajánlat között nincs lényeges különbség. 
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CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött a két helyi ajánlattevıtıl arról, hogy milyen távolságról 
szerzik be az árut, továbbá azt kérdezte, hogy helyi termelıtıl vesznek-e terméket? Több 
olyan ıstermelıvel beszélt, akik azt mondták, hogy a helyi kereskedık nem veszik át áruikat. 
 
DONKÓNÉ VIRÁG TÜNDE: kb. 100 km-es távolságból szerzi be az árut. Nem szokták 
felkeresni  helyi gazdálkodók azzal, hogy felkínálják áruikat. 
 
BANA ISTVÁN: Debrecenbıl hordja az árut, kb. 90 km-es távolságból. Nem jellemzı, hogy 
helyi termelık eladásra kínálják áruikat.  Korábban voltak próbálkozások, de a termelı az 
eladástól visszalépett, és a minıséggel is voltak problémák. 
 
DONKÓNÉ VIRÁG TÜNDE: bejelentette, hogy az ajánlatban szereplı árnál olcsóbban is tud 
burgonyát szállítani. A jelenlegi viszonyok között nagyon nehéz két hónapra elıre kalkulálni 
az árakat. 
  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bízik abban, hogy ösztönzıleg fog hatni a Képviselı-testület döntése a 
termelıkre. 
 
BANA ISTVÁN: a meglévı két konyha kapacitása ahhoz kicsi, hogy egy termelı  beruházzon 
a beszállítás miatt, és a gazdálkodók  által beszállított áruk minısége sem egyforma. 
 
KNOCH FERENCNÉ: a konyhának tárolási lehetısége nincs, a beszállításra csak 
folyamatosan van lehetıség. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy két beszállítóval lehet-e szerzıdést kötni? 
 
KONCZ ÉVA: nem kizárt, hogy két szállítóval kötnek szerzıdést, de nem  tartja reálisnak. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és  7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  27/2011. (II. 28.) Kt. számú határozata 

a zöldség, gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról 2011. március  1 és 2011. április 
30. közötti idıszakra 

 
Kenderes Város Önkormányzata az ellátás biztosítása érdekében 2011. március 1-tıl 
2011. április 30-ig terjedı idıszakra Bana Istvánné helyi vállalkozóval kíván 
szerzıdést kötni. A szerzıdés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben           
          2./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

 4./ Bana Istvánné, 5331 Kenderes József Attila út 19/A 
 

              é r t e s ü l n e k. 
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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 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának 
módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselı-testület januári ülésén döntött az alapító okirat 
módosításáról azért, mert az intézmény önálló gazdálkodási jogkört kapott. A Magyar 
Államkincstár tájékoztatása szerint február 21-tıl tudják a bejegyzést eszközölni. Ez azt 
jelenti, hogy eddig a napig az önkormányzatnak kell ellátni a gazdálkodási feladatokat. Az 
iskola a gazdaságvezetıi állásra pályázatot írt ki, amelynek nyertese március 1-tıl fog 
dolgozni. A közbeesı 7-8 napos idıtartamban a jelenlegi - megfelelı végzettséggel 
rendelkezı – gazdasági ügyintézı  végzi a gazdaságvezetıi feladatokat. A fentiek alapján 
javasolja az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok elfogadását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2011.(II.28.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról szóló 
9/2011.(II.14.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 9/2011.(XI.24.) Kt. számú 
határozatát hatályon kívül helyezi, és a 225/2010.(XI.24.) Kt. számú határozattal 
jóváhagyott alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
  
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: 
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 „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 28-tól lépnek hatályba, de 

rendelkezéseit 2011. február 21-tıl kell alkalmazni, ezzel egyidejőleg Kenderes 
Város Önkormányzatának 225/2010.(XI.24.) Kt. számú és a 9/2011.(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 . - 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 29./2011.(II.28.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium önállóan mőködı és gazdálkodó 
költségvetési szervnek történı besorolásáról szóló 267/2010.(XII.15.) Kt. számú 
határozatának módosításáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kenderesi Szakiskola,  

Középiskola és Kollégium önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnek 
történı besorolásáról szóló 267/2010.(XII.15.) Kt. számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az irányítása 

alatt álló Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium (továbbiakban: költségvetési 
szerv) besorolását önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervre változtatja 
2011. február 21-i hatállyal. Kenderes Város Önkormányzata a költségvetési szerv 
gazdálkodásért felelıs szervezeti egységében 1 fı gazdaságvezetıi és 1 fı könyvelıi 
álláshelyet engedélyez. 

  
Errıl: 

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Pardi Sándor igazgató, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k , - 
 
 

      
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 az önkormányzati költségvetési szervek további létszámcsökkentésérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselı-testület korábban döntött az önkormányzati 
költségvetési szervek létszámcsökkentésérıl. Azokra a munkavállalókra lehet központi 
támogatást igényelni, akik felmentésüket töltik, továbbá rendelkezni kell errıl szóló 
képviselı-testületi határozattal is. Fentiek alapján javasolja a határozat meghozatalát. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy a döntés további létszámcsökkentésrıl szól, 
vagy a korábban meghozott döntés dekralárását jelenti? 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a létszámcsökkentésrıl korábban már döntött a testület, most az errıl 
szóló határozatban foglaltak  végrehajtása miatt van szükség ennek a határozatnak a 
meghozatalára. 
 
CSATÁRI LAJOS: megkérdezte, hogy az Óvodával kapcsolatban milyen elképzelések 
vannak, mert szervezeti, mőködési, átalakítási lehetıségrıl hallott. Továbbá érdeklıdött, hogy   
a tervezett  átalakítások mögött milyen szakmai megfontolás van? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a következı testületi ülésen, önálló napirend keretében 
tárgyaljanak az Óvodai Egységben tervezett változásokról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  30/2011.(II.28.) Kt. számú határozata 
Az önkormányzati költségvetési szervek további létszámcsökkentésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 258/2010.(XII.15.) Kt. számú 
határozatát végrehajtva az alábbiak szerint dönt: 
 

1./ A Képviselı-testület az Apáczai Csere János Általános Iskolánál 2011. február 01-tıl 3 
fı, 2011. június 01-tıl további egy fı technikai, 2011. szeptember 01-tıl 3 fı pedagógus 
közalkalmazotti álláshelyet megszüntet. A költségvetési szerv vezetıje a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben köteles elvégezni. 

 Felelıs: igazgató 
 Határidı: 2011.02.01; 2011.06.01; 2011.09.01. 
 
2./ A Képviselı-testület a Területi Gondozási Központnál 2011. április 01-tıl 1 fı technikai 

közalkalmazotti álláshelyet megszüntet. A költségvetési szerv vezetıje a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben köteles elvégezni. 

 Felelıs: intézményvezetı 
 Határidı: 2011.04.01 
 
3./ Az 1./-2./ pontokban rögzített döntés miatt az Apáczai Csere János Általános Iskola, a 

Területi Gondozási Központ, valamint Kenderes Város Önkormányzatának 
létszámkerete az alábbiak szerint alakul: 

 

 
4./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

az 1./-2./ pontokban megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, 

Létszámkeret Költségvetési szerv 
megnevezése csökkentés 

elıtt 
2011.02.01-

tıl 
2011.04.01-

tıl 
2011.06.01-

tıl 
2011.09.01

-tıl 
Apáczai Csere János Ált.Isk. 41 38 38 37 34 
Területi Gondozási Központ 10 10 9 9 9 
Kenderes Város 
Önkormányzata 

333 330 329 328 325 
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 kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton 
kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
5./ Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 

meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
Kenderes Város Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. A 
fenntartó pályázatot nyújt be a létszámcsökkentés támogatására. 

 
Errıl: 

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Nagyné Lange Margit igazgató, Helyben 
5./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetı; Helyben 
 
é r t e s ü l n e k 

 
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 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a múlt héten értesült arról, hogy Bánhalmán, a MASONITE KFT 
befejezi mőködését. Nyilván ez nagyon érzékenyen érinti a várost és a környezı településeket 
is, hisz több településrıl járnak dolgozók. A mai napon felvette a kapcsolatot a vezetıvel, aki 
tájékoztatta arról, hogy a jelenlegi befektetı befejezi tevékenységét, de új befektetıt keresnek. 
Valószínőleg napokon belül tud arról tájékoztatást adni, hogy mennyiért eladó a cég. 
Felajánlotta az önkormányzat segítségét. Ügyvezetı úr azt kérte, hogy tájékoztassák 
országgyőlési képviselı urat a kialakult helyzetrıl. Ezen túlmenıen Dr Fazekas Sándor 
miniszter urat is tájékoztatni  kívánja, és kérni fogja a segítségét abban, hogy befektetıi 
körökben próbáljon segíteni. Munkahelyteremtés céljából kereste meg a Tiszaburán mőködı 
vállalkozás vezetıjét, akit arra kért, hogy tárgyaljanak a lehetıségekrıl. Sajnos a környéken 
nagyon magas a munkanélküliek száma, a Munkaügyi Központ vezetıjének tájékoztatása 
szerint december 31-én 2200 munkanélkülit tartottak nyilván, jelenleg pedig 3600 fı, a 
regisztrált munkanélküliek száma. 
 
Kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: sajnos az Óvodában ismét probléma a tetvesség. Amikor 
észlelik a tetőt a gyermeknél, akkor egy nyomtatványt adnak a szülınek, amivel meg kell 
jelenni a védınınél, aki leellenırzi a gyermek fejét, és igazolja a nyomtatványon, hogy 
közösségbe mehet. Mostanában folyamatosan nem találnak a szülık védınıt. Az lenne a 
kérésük,  hogy a napnak egy bizonyos szakában mindig  legyen védını a rendelıben. 
Általában reggel szoktak menni a szülık 8 óra és fél 9 között, mert akkor még be tudják vinni 
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 a gyermeket az óvodába. Azt szeretnék kérni, hogy legyen meghatározva állandó idıpont 
minden nap, hogy mikor mehetnek a szülık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érdeklıdött, hogy ezt a problémát miért nem tudták a védınıkkel 
megbeszélni? Egyeztetni fog a védınıkkel – amennyiben ez szükséges. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a múlt héten Csatári Lajos 
képviselıtársával meglátogatták a gyepmesteri telepet.. A látottakkal nem igazán voltak 
megelégedve. Sajnálatos, hogy az ólakból csak  egyet, vagy kettıt tudnak használni, a többi 
vízben áll. Azon a napon két nagyobb, és 4- 5 kisebb testő kutya volt elhelyezve. A 
gyepmester igyekszik munkáját ellátni,  de ennél többre nincs lehetısége, mert  nem tud 
elhelyezni több kutyát. Kérése az lenne, hogy az ingatlan vízelvezetését oldják meg. A 
telephely megközelítése is nagyon nehéz, kb- 40-50 méteres szakaszt kellene feltölteni 
törmelékkel. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a gyepmester január 1-tıl kezdte meg tevékenységét. Sajnos a 
feltételek biztosításához az anyagi háttér hiányzik. Tárgyaltak különbözı cégekkel, 
amelyektıl főrészport, illetve vaslemezeket kaptak. Naponta küzdenek filléres problémákkal. 
Valószínő a vasúttól tudnak követ szerezni, abból esetleg tudnak erre az útra is biztosítani 
anyagot. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: felhívta a figyelmet  a Mővelıdési Ház és a Könyvtár elıtt járda 
takarítására, mivel életveszélyes a közlekedés az út jegesedése és síkossága miatt. 
 
CSATÁRI LAJOS: kifejezetten lakossági megkeresés után teszi fel kérdéseit. Már többször 
fordultak hozzá ezzel a kérdéssel, de részben kegyeleti okok miatt nem akart rátérni, de most 
már megkérdez egy-két dolgot. Jegyzı úrnak elızıleg már mondta, hogy készüljön fel erre a 
kérdésre. Tanúja volt annak, amikor korábban az elızı polgármester úr bejelentette, hogy 
valakit az önkormányzat saját halottjának tekint. Érdeklıdött, hogy van-e ennek valamilyen 
szabályozott formája, rendje, hogy ki tekinthetı annak, ez egy erkölcsi tiszteletadás, vagy 
valamilyen anyagi kötelezettséggel jár? Másik kérdése az, hogy Darmos Lászlóné 
temetéséhez az önkormányzat hozzájárult-e? Továbbá jelezte, hogy ifjú Farkas István 
Felsıszılı úti lakos decemberben, a Képviselı-testületnek közvilágítással kapcsolatban írt 
levelére, a mai napig nem kapott választ. Mivel a Képviselı-testület gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a védınıkkel kapcsolatban, szeretné látni a védınık munkaszerzıdését, a munkaköri 
leírást, feladatkört,  munkaidıt, amelyre  korábban már  ígéretet kapott. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 
49/M §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az elhunyt köztisztviselıt a hivatali szerv 
vezetıje közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése 
részletezi, hogy az (1) bekezdésben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított 
személy temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja. A konkrét eset november végén 
történt, akkor Orosz Mihály aljegyzı látta el a jegyzıi feladatokat, aki november 20-án, saját 
hatáskörében értesítette a Pénzügyi Osztályt,hogy Darmos Lászlónét a közszolgálat halottjává                                          
nyilvánítja, és kérte, hogy egészben történjen a temetési költség megtérítése, ami 242.600 Ft-
ba került. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: annyit szeretne pontosítani, hogy nem az önkormányzat tekintette saját 
halottjának, Darmos Lászlóné a közszolgálat halottja volt. Az  önkormányzat saját halottjává 
nyilvánításhoz testületi döntés kell, ehhez viszont hivatalvezetıi döntés szükséges. Kérte 
Csatári urat, hogy tolmácsolja a lakosság felé, hogy teljesen szabályosan történt az eset. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  nagyon ínséges idıket élünk, és meg kell nézni minden forintot, hogy 
mire költünk, de vannak az életben olyan pillanatok, amikor figyelmen kívül kell hagyni az 
anyagi dolgokat, és ezt az ilyen esetek közé sorolja. Azt gondolja, hogy aki évtizedeket 
eltöltött a közszolgálatban, és olyan színvonalon dolgozott, ahogy Darmos Lászlóné, akkor ez 
nem lehet vita tárgya. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a levéllel kapcsolatos jelzésre  válaszolta, hogy meg fogja vizsgálni az 
esetet. Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 3 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 28-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

N A P I R E N D 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 28-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      26/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2011.(III.8.) 
     önkormányzati rendelete a Képviselı-testület irányítása alá tartozó 
     költségvetési szervek költségvetési tervezésének és zárszámadás 
     készítésének, elemi beszámolójuk felülvizsgálatának rendjérıl, és 
     tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási rendeletek 
     tartalmráól 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2011.(III.8.) 
     önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
     intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 
     megállapítására 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011.(III.8.) 
     önkormányzati rendelete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól 
     szóló 4/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról 
 
4./ A zöldség-gyümölcs beszállítójának kiválasztásáról 2011. március l. 
     és 2011. április 30. közötti idıszakra     27/2011. 
 
5./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának 
     módosításáról szóló 9/2011.(II.14.) Kt. számú határozat hatályon kívül 
     helyezésérıl        28/2011. 
 
     Kenderes Szakiskola, Középiskola és Kollégium önállóan mőködı és 
     gazdálkodó költségvetési szervnek történı besorolásáról szóló 
     267/2010.(XII.15.) Kt. számú határozatának módosításáról  29/2011. 
 
6./ Az önkormányzati költségvetési szervek további  
      létszámcsökkentésérıl       30/2011. 


