
 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, dr Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol:  Baktai Kálmán 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Orvos 
Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıje, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Kun 
Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 
6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón 
szereplı napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 29-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 
 
 
Ellenırzési jelentés Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2010. 
évben végzett belsı ellenırzésekrıl 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vonatkozó jogszabály alapján a zárszámadással egy idıben kell 
beterjeszteni az elızı évi ellenırzésekrıl szóló jelentést a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. A belsı ellenır betegsége miatt ebben az évben ezt késıbb tudta elkészíteni, de 
még határidın belül. A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megvitatta az ellenırzési 
jelentést. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a bizottság a beterjesztett ellenırzési jelentést megtárgyalta, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: az ellenırzési jelentés egy lezárt évrıl szól, melyet a maga részérıl 
elfogadhatónak tart. Megjegyezte, hogy 2011-re vonatkozóan filozófiai változásra van 
szükség.  Mozgásban van a gazdaság, és az önkormányzati törvény is jelentısen változni 
fog. Úgy gondolja, hogy az ellenırzés filozófiáján is változtatni kell. Számára nagyon 
érdekes, hogy a belsı kontrollrendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának, eredményességének növelésérıl beszél az anyag. Akkor végzi jól a 
munkáját egy adott egység, ha az ellenırzés nem tár fel semmi problémát. Ezek filozófiai 
ellentmondások. Az ellenırzésnek  kifejezetten a meglévı, konkrét hibák feltárása kell, 
hogy legyen a célja. Vannak evidenciák, amelyek a jelentésben is szerepelnek.  Érdekesnek 
találta a jelentés azon megállapítását, hogy: „A vizsgálat során az ellenırzött szervezeti 
egységek az ellenır munkáját segítették, emberi és szakmai problémákat az ellenırzés nem 
tapasztalt.”. Úgy gondolja, hogy ellenırzésre mindig szükség lesz, ettıl függetlenül azt 
javasolta, hogy  a belsı tartomány filozófiáját olyan irányba mozdítsa el ez a tevékenység, 
amely valóban az adott intézmény hatékonyságát, eredményességét növeli. A maga részérıl 
a jelentést elfogadja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az ellentmondásokat csak 
jogszabályváltozás tudja feloldani. A jelentésben foglalt szempontokat a jogszabályban 
elıírtak szerint készítette el az ellenırzési jelentés. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  65/2011.(IV. 29.) Kt. számú határozata 
ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes 
 Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál  2010. évben végzett 
             belsı ellenırzésekrıl szóló ellenırzési jelentést, és azt a  

jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
   
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának mőködési hitelek felvételérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba. 
 
BÍRÓ CSABA: a március 9-én elfogadott – 10-10 millió forint hitelfelvételérıl szóló 
önkormányzati határozatok felülvizsgálata vált szükségessé. A Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezet a hitelbírálati eljárás során az önkormányzatot a kockázatos adós 
kategóriába sorolta, a hitelek futamidejét csökkentette, valamint a hosszabb lejáratra nyújtott 
hitel törlesztésének ütemezését megváltoztatta. A 33/2011.(III.9.) Kt. számú határozatban 
szereplı 2024. április 15-i törlesztési határidı és hitel lejárat 2013. március 31-i idıponttal 
került a hitelnyújtó által elfogadásra. A 34/2011.(III. 9.) Kt. számú határozatban szereplı 
2025. április 15-i hitel lejárat 2016. szeptember 30-i idıpontban került elfogadásra. A hitel 
törlesztésének ütemezésére az elıterjesztésben foglaltak szerint kerül sor. Amennyiben a 
Képviselı-testület a határozati javaslatokat elfogadja, a korábban elfogadott 33/2011.(II.9.), 
illetve 34/2011.(III.9.) Kt. számú határozatok hatályon kívül helyezése válik szükségessé. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, melyet 
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy mi lehet az oka annak, hogy a hitelintézet az 
önkormányzatot a kockázatos adós kategóriába sorolta, esetleg történt-e késedelmes 
hiteltörlesztés részünkrıl? 
 
BÍRÓ CSABA: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy minden törlesztés idıben történt. Az 
általános gazdasági helyzetre való tekintettel, valamint az önkormányzatok gazdasági 
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 helyzetére alapozva hozott ilyen irányú döntést a hitelintézet, az adósminısítéshez más 
adatot nem kért. 

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a hitelek felvételére gázdíj tartozás kiegyenlítésére, illetve 
általános mőködési költségek fedezetének biztosítása miatt volt szükség. Továbbra sem érti, 
hogy miért minısítették az önkormányzatot kockázatos adós kategóriába, mivel további 
adatokat nem kértek a minısítéshez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatok általános gazdasági helyzetére alapozva hozott 
ilyen döntést a hitelintézet. 
 
CSATÁRI LAJOS: megütközött ezen a helyzeten. Azt lehet látni, hogy a gazdasággal 
kapcsolatban a külföld bizalommal van, és egyértelmően kifejezi a pénzügyi vonal is, hogy 
bízik a magyar gazdaság fejlıdésében. Természetesen az önkormányzat gazdasága nem 
egyenlı a magyar gazdasággal, de vannak párhuzamok és kapcsolódási pontok.  Az ún. 
kockázati tényezıket elég komoly minısítı szervezetek állapítják meg egy országra 
vonatkozóan, gazdasági és pénzügyi tanulmányok alapján. Épp ezért elég érdekes, hogy 
történt-e részünkrıl olyan dolog, amely ezt a bizalmatlanságot eredményezte, és a 
pénzintézet radikálisan lecsökkentette a futamidıt. Azt érzi, hogy ez minısíti az 
önkormányzat gazdasági és pénzügyi helyzetét a hitelezı részérıl, de ez minısíti a 
hitelintézetet is, feltételezhetı, hogy ık sem állnak stabil lábon. A gazdasági, illetve 
pénzügyi szektor kölcsönös bizalma nélkül nem lehet felemelkedni. Azért sem érti a döntést, 
mert hosszú évek óta kapcsolatban van az önkormányzat a Takarékszövetkezettel, és semmi 
okot nem adott arra az önkormányzat arra, hogy ilyen minısítést kapjon. Az 
önkormányzatok irányába is változást tervez a törvényhozás, többek között javítani akarják 
a finanszírozási feltételeket is. A maga részérıl azt javasolja, hogy meg kellene próbálni 
más irányba elmozdulni, más helyen érdeklıdni. A hitelfelvétellel kapcsolatban van egy 
olyan határ, amely felett már nem tudja támogatni az önkormányzat hitelfelvételét, ezért a 
napirend újratárgyalását javasolja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: biztos abban, hogy ez a fajta tendencia nem kifejezetten Kenderes 
Város Önkormányzatának szól, hanem általában az önkormányzatoknak, hisz mindenki 
tudja, hogy az önkormányzatok milyen minısítéssel rendelkeznek. A fizetési fegyelem az 
önkormányzat részérıl ebben a tekintetben 100 %-os volt. A Csatári Lajos képviselı úr által 
elmondottakat jelezni fogják a pénzintézet felé, ettıl függetlenül javasolja a határozati 
javaslatok elfogadását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával, 1 
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 66/2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
hosszú lejáratú ingatlan jelzáloghitel felvételérıl és az igénybevételhez kapcsolódó 
ingatlanfedezet biztosításáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzata 10 millió Ft összegő, hosszú lejáratú ingatlan 
jelzáloghitel felvételét határozta el mőködési célra a közszolgáltatási és 
államigazgatási feladatok folyamatos mőködtetéséhez 2011. április 5-tıl 
kezdıdıen. 
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2. A hitel lejárata: 2016. szeptember 30. 
 

3. A tıke törlesztésének esedékessége és összege: 
2012. szeptember 30. 2.000.000,-Ft 
2013. szeptember 30. 2.000.000,-Ft 
2014. szeptember 30. 2.000.000,-Ft 
2015. szeptember 30. 2.000.000,-Ft 
2016. szeptember 30. 2.000.000,-Ft 
 

4. A kamatok megfizetése negyedévenként történik. 
 

5. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés 
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a 
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 

 
6. A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 

biztosítékaként a Kenderes, Szent István út 59.szám alatti, 1224/6 hrsz.-ú 
ingatlanra jelzálogjog bejegyzését engedélyezi a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezet javára. 

 
7. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel 

ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezettel megkösse. 

 
8. E határozat elfogadásával egyidejőleg a 34/2011.(III.09.) Kt. számú határozat 

hatályát veszti. 
 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet kenderesi fiók; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
  
 é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazattal, 1 
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  67./2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
hosszú lejáratú ingatlan jelzáloghitel felvételérıl és az igénybevételhez kapcsolódó 
ingatlanfedezet biztosításáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzata 10 millió Ft összegő mőködési hitel felvételét 
határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos 
mőködtetéséhez 2011. április 5-tıl kezdıdıen. 
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2. A hitel visszafizetésének határideje a tıke tekintetében: 2013. március 31. A 
kamatok megfizetése negyedévenként történik. 

 
3. A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés 

idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a 
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 

 
4. A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 

biztosítékaként a Kenderes, Szent István út 43.szám alatti, 1213 hrsz.-ú 
ingatlanra jelzálogjog bejegyzését engedélyezi a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezet javára. 

 
5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel 

ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezettel megkösse. 

 
6. E határozat elfogadásával egyidejőleg a 33/2011.(III.09.) Kt. számú határozat 

hatályát veszti. 
 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet kenderesi fiók; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
  
 é r t e s ü l n e k. 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens 
iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő 
közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A szavazás elıtt Király Lászlóné és Veresné Nagy Margit bejelentette személyes 
érintettségét, és mindketten kérték, hogy a döntéshozatalban részt vehessenek. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  68/2011.(IV. 29.) számú határozata 
Király Lászlóné személyes érintettségérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette  
 Király Lászlóné személyes érintettségét   a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító 
 számú „Intelligens iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó 
 általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról 
 szóló napirend kapcsán, és az Ötv. 14. §. /2/ bekezdésében foglaltak, valamint a 
 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet 13. §. (12) bekezdésében alapján a 
 Képviselı-testület biztosítja részvételét a döntéshozatalban. 
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Király Lászlóné önkormányzati képviselı, Helyben 
  
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  69/2011.(IV. 29.) számú határozata 
Veresné Nagy Margit személyes érintettségérıl 
             
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette  
 Veresné Nagy Margit személyes érintettségét   a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es 
 azonosító  számú „Intelligens iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső 
 pályázathoz  kapcsolódó  általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a 
 bírálóbizottsági tagok  kiválasztásáról  szóló napirend kapcsán, és az 
 Ötv. 14. §. /2/ bekezdésében  foglaltak, valamint a  14/2011.(IV.6.) önkormányzati 
 rendelet 13. §. (12)bekezdésében  alapján a Képviselı- testület biztosítja 
 részvételét a döntéshozatalban. 

 
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      2./ Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı, Helyben 
  
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 70/2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú„Intelligens iskolaprogram Kenderesen” 
elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a 
bírálóbizottsági tagok kiválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
 megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti tárgyú projekt 
 megvalósítására induló általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
 érkezett ajánlatok bontására, valamint elbírálására bírálóbizottságot hoz létre az 
 alábbiak szerint. 

 
 Bírálóbizottság elnöke: Orosz Mihály aljegyzı 
 
 Tagjai: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Veresné Nagy 
 Margit és Király Lászlóné Korpás Eszter települési képviselık, valamint Bakos 
 László, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı szakértı. 
 
  2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok 
 megbízólevelének elkészítésére. 

 
  3./ A Képviselı-testület- jelen eljárás tekintetében- a közbeszerzési ügyintézıi 
 feladatok ellátására megbízza a Bírálóbizottság Elnökét.  

 
 Errıl értesül:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
   3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
   4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
   5./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
   6./ Veresné Nagy Margit települési képviselı 
   7./ Király Lászlóné Korpás Eszter települési képviselı 
 
 
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 
 
Tájékoztató az élelmiszerek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási rendrıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva. 
 
KONCZ ÉVA: kiegészítésképpen elmondta, hogy a fennálló szerzıdések különbözı 
idıpontokban járnak le, a zöldség-gyümölcsre vonatkozó szerzıdés április 30-án, a kenyér-
pékáru beszerzését illetıen  augusztus 30-án,a többi esetben pedig június 15-én.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 71/2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
az élelmiszerek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási rendjérıl szóló tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 élelmiszerek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási rendrıl 
 szóló tájékoztatót, melyet a jegyzıkönyv melléklete tartalommal elfogadott. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
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 Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva  Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a megállapodás módosítását jogszabályi változás tette szükségessé, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 72/2011.(IV.29.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésérıl szóló Megállapodás módosításának kezdeményezésérıl 
 

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kisújszállás, Kenderes, 
      Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás mőködtetésére kötött 
      megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete, a mőködtetésére kötött 
      megállapodást egységes szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint 
      elfogadja. 
  
 

           Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
          2./ Kisújszállás Város Önkormányzata Kecze István polgármester,  
                          5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
                     3./ Ecsegfalva Község Önkormányzata, Kovács Mária polgármester, 
                          5515 Ecsegfalva, Fı út 67. 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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    72/2011.(IV.29.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete  

MEGÁLLAPODÁS  

 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítására  

A társulás tagjai a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás mőködtetésérıl szóló Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a 
következık szerint módosítják:  

1. A Megállapodás 5. "A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás" 
pontjának utolsó bekezdésébıl a "kisegítı és" szövegrész törlésre kerül, így az 
utolsó bekezdés "Vállalkozási tevékenysége: A társulás vállalkozási tevékenységet 
nem végez." szövegrészre változik.  

2. A Megállapodás 9. "A társulás típus szerinti besorolása" pontja helyébe a 
következı pont lép:  
,,9.1 A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı  
A társulás meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit, 
ezen belül különösen pénzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. látja 
el.  
A társulás éves költségvetési keretér Kisújszállás Város Önkormányzatának - mint  
székhely önkormányzatnak - köteles benyújtani."  

3. A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való 
bejegyzésével, a bejegyzés napjával lép hatályba.  

Záradék:  
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  
mőködtetésére kötött megállapodás módosítását az alapító önkormányzatok  

 
Polgármester, közgyőlés elnöke  

Önkormányzat megnevezése  Határozat száma  
aláírása, pecsét helye  

Kisújszállás Város    

Önkormányzata Képviselı-    
testülete    

Kenderes Város    
Önkormányzata Képviselı-    
testülete    

Ecsegfalva Község    
Önkormányzata Képviselı-    
testülete    

számú határozatukkal fogadták el.   
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a 72/2011.(IV. 29.) Kt.számú határozat 2. számú melléklete  

Megállapodás  
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  

mőködtetésére 

Kisújszállás Város Önkormányzata, Kenderes Város Önkormányzata és Ecsegfalva Község  
Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 44. §- ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 16. §-ban meghatározott társulási jogának 
gyakorlati érvényesítése, a helyi önkormányzatok együttmőködésének bıvítése, közös 
érdekli feladataik célszerőbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak 
nyújtott közszolgáltatásaik színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése 
érdekében a következı megállapodást köti.  

1.  

Általános rendelkezések  

A Társulás tagjai önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságukból tiszteletben 
tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján határozatlan idıre 
társulást hoznak létre.  

1.A társulás neve:  Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
Orvosi  

Ügyeleti Társulás (továbbiakban: társulás)  
A társulás székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  

2. Létrehozásáról rendelkezı határozatok:  
 Kisújszállás Város Önkormányzata:  61/2009. (III.l9.) számú önkormányzati 
 határozat  
 Kenderes Város Önkormányzata:  43/2009. (III .19.) Kt számú 

határozat 
  44/2009. (III.19.) Kt.számú 

határozat  
 Ecsegfalva Község Önkormányzata:  912009. (III .l9.) KT. sz. határozat  

3. A társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulás. mőködése során - külön 
törvényben foglaltak szerint- a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.  

4. A társulás bélyegzıje: Kör alakú, körben Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva 
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2009.  

5. A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás:  
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.. törvény 152. §(l) bekezdés c.) pontja 
alapján az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás.  
Szakágazatszám:  

Alaptevékenység 

 
Szakfeladat 
száma:  
2010.01.01-tıl  

 
862100 általános járóbeteg-
ellátás  

8621021 háziorvosi ügyeleti 
ellátás  
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Vállalkozási tevékenysége:  
A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 
6. A társulás mőködési köre: A társult önkormányzatok közigazgatási területére terjed 
 
7. A társulás irányító szervének neve, székhelye:  

Társulási Tanács 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  
Az irányító szerv vezetıje: a Társulási Tanács Elnöke  

8. Az alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve és székhelye:  
Kisújszállás Város Önkormányzata, 5310 Kisújszállás, Szabadságtér 1.,  

 PIR törzsszáma:  408714  

Kenderes Város Önkormányzata, 5331 Kenderes, Szent István út 56.  
 PIR törzsszáma:  410018  

Ecsegfalva Község Önkormányzata, 5515 Ecsegfalva, Fıút 67.  
 PIR törzsszáma:  409432  

9. A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan mőködı  
A társulás meghatározott szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységeit. 
ezen belül különösen pénzügyi, gazdasági feladatait Kisújszállás Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 5310 Kisújszállás, Szabadság tér l. látja 
el.  
A társulás éves költségvetési keretét Kisújszállás Város Önkormányzatának - mint 
székhely önkormányzatnak - köteles benyújtani .  

10. Vezetıjének (vezetı szerve testület tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 
rendje:  
A Ttv. 10. §-a alapján a társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a 
társult önkormányzatok polgármestereibıl áll.  
A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ egyszerő 
szavazati többséggel, nyílt szavazással.  
A Társulási Tanács tagjainak egy és egyenlı szavazata van.  
Szavazni személyesen vagy a társulás tagjai által írásban meghatalmazott helyettes 
képviselı útján lehet.  
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A 
javaslat elfogadásához a jelenlévı tagok több mint felének igen szavazata 
szükséges.  
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.  
A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait maga állapítja meg.  
A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak képviselı-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl.  
A Társulási Tanácsot elsı alkalommal, valamint a helyi önkormányzati képviselık 
és polgármesterek választását követıen a társulás székhelye szerinti település 
polgármestere hívja össze.  

11. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei:  
A társulásban foglalkoztatottak közalkalmazottak és Munka törvénykönyv hatálya 
alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók.  
A társulásban foglalkoztatottak létszámának meghatározása a Társulási Tanács 
feladata, hatásköre.  

12. A költségek viselésének arányát és teljesítésének feltételei:  
A társulással kapcsolatos költségeket a társult önkormányzatok lakosságszám 
arányosan - a tárgyév január l-jei állandó népesség szám alapján - viselik.  

13. A társulás gazdálkodása, bevétele, vagyona:  
A társulás a társult tagok hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert 
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 pénzeszközökbıl. különbözı szervektıl kapott támogatásokból, adományokból és 
konkrét célra, illetve felhasználásra átvett pénzeszközökbıl gazdálkodik. 
  
13.2. A társulás alapításkor saját vagyonnal nem rendelkezik. mőködése során saját  
vagyonnal rendelkezhet. amelynek szaporulata a társulást illeti meg.  
A társulás bevételei a társulást illetik meg, azokat a társulás elkülönített számláján 
kezelik.  

13.3. A társult tagok hozzájárulása 51,50 Ft/fı/hó amely évente a KSH által kiadott 
inflációs ráta mértékével emelkedik. A tagok 2011. április 1-jétıl minden év április I-
jén a hozzájárulás mértékét felülvizsgálják a 581-1121 O. szám ú - központi orvosi 
ügyeleti szolgáltatás ellátására kötött - vállalkozási szerzıdés alapján.  

13.4. A társult önkormányzatok egyetértıen tudomásul veszik, hogy az ügyeleti 
ellátásra közbeszerzést ír ki a társulás, melynek eredményeként a társult tagok 
hozzájárulása változhat és a társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra. 
hogy a megállapodást ennek megfelelıen módosítják:  

13.5 .A hozzájárulás fizetése a tárgyhót megelızı hónap 28. napjáig esedékes egy 
összegben.  

13.6. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén, a társulás székhelye szerinti önkormányzat - a fizetési határidıt követı 15. 
naptól - azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult.  
Ha a székhely önkormányzat nem teszt eleget a társulás jelé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl 
dönthet. amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 
ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.  

14.A társulás ellenırzésének rendje:  
A társulás ellenırzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenırzı Bizottságot hoz létre. 
Az Ellenırzı Bizottság mőködési rendjét maga határozza meg.  

15. A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának 
részletes szabályai, az elszámolás rendje a társulás megszőnése esetén:  
a.) A társulásban részt vevı önkormányzatok minısített többséggel hozott döntése 
szükséges a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.  
b.) A társulási megállapodást felmondani - a társult tagok mindegyikének minısített  
többséggel hozott döntését kivéve, vagy ha a felmondás a társulási megállapodás 
alapján ellátott államigazgatási hatósági hatáskör ellátásához szükséges 
jogszabályban elıírt feltétel teljesülésének megszőnése folytán bekövetkezı 
hatáskörmegszőnés miatt válik év közben szükségessé - a naptári év utolsó napjával 
lehet.  
A felmondásról  szóló - minısített többséggel hozott - döntést az önkormányzat 
legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.  
c.) A társulás megszőnése, a társulási megállapodás felmondása esetén a meglévı  
vagyontárgyak és maradvány a társult vagy kilépı tagok között az éves hozzájárulás  
arányában kerül felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a társult 
tagokat. A társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A 
társulásból való kiválás esetén legfeljebb 4 évre a vagyon kiadását el lehet 
halasztani. Ilyen esetben a kiváló tagot használati díj illeti meg.  

16.Hatály  
A társulás a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés 
napjával jön  
létre.  
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17. Záradék:  
A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás létrehozására irányuló megállapodást:  

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 61/2009. (III.19.) sz. 
önkormányzati határozatával,  
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 43/2009. (III .l9.) Kt. 
számú és a 44/2009. (Ill. 19.) Kt. számú határozatával,  
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 9/2009. (III .l9.) KT. 
számú határozatával,  
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a társulásnak a Kincstár által a közhiteles nyilvántartásba való bejegyzése, a bejegyzés 
napja hatállyal hagyta jóvá.  

A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítását az alapító 
önkormányzatok  

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9712010. (III.30.) számú  
önkormányzati határozatával,  
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 70/20 I O. (IIl .3!.) Kt. 
számú határozatával,  
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 34/2010. (IIl.30.) KT. 
számú határozatával fogadta el.  

A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésével, a 
bejegyzés napjával lép hatályba.  

A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítását az alapító 
önkormányzatok  

 Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ........számú 
 önkormányzati határozatával,  
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a   .... Kt.. számú  

határozatával,  
 Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a ....KT. számú  

határozatával  
fogadta el.  
A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésével, a 
bejegyzés napjával lép hatályba.  

Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírásának idıpont ja: 2011.................. 
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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 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelezte, hogy a Sport Bisztrónál, illetve a szelektív hulladékgyőjtı 
konténerek környékén a húsvéti ünnepek alatt nagyon sok volt a szemét. Ismételten kérte, 
hogy a Területi Gondozási Központ épületén kívül tegyenek ki tájékoztató táblát az aktuális 
munkalehetıségekrıl az érdeklıdık számára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel a feladattal ismét megbízza az intézmény vezetıjét, hisz több 
alkalommal felhívták már a figyelmét, a tájékoztató tábla kihelyezésére. A parkolóban lévı 
szemét folyamatosan probléma., amely az ott lévı vállalkozások miatt győlik fel. Ígéretet tett 
arra, hogy a munkavezetık figyelmét fel fogja hívni a munkabeosztás átütemezésére.   
 
CSATÁRI LAJOS: két szülı is megkereste azzal a problémával, hogy a játszótéren lévı 
játékok megrongálódtak, a hinta nem használható. Érdeklıdött, hogy történt-e ezzel 
kapcsolatban intézkedés?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a játszótéri játékok javítását szakembernek kell végezni, aki 
felelısséget vállal azok állapotáért. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az önkormányzat döntése, hogy kivel végezteti a játékok 
javítását.             
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: ha azzal javíttatják meg a játékokat, aki az ellenırzést 
végezte, az jelentıs többletköltséggel fog járni.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelezte, hogy a Ligetben lévı emlékmő keleti oldalán be van 
szakadva a talapzat. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elmúlt napokban – viszonylag szők körben – megbeszélést tartottak az  
országgyőlési képviselı úrral. A megbeszélés helyszínétıl néhány méterre volt a kerékpárja, 
amelyrıl minden mozdíthatót elvittek. Kifejtette ezzel kapcsolatos véleményét. Sajnos ez a 
viselkedés néhány ember számára már életformává vált, ezért ebben a tekintetben sok 
tennivalója van a városnak, az önkormányzatnak, és fıleg Kenderes értelmiségének. 
Hangsúlyozta, hogy a Képviselı-testület elfogadta a rendırség beszámolóját, amelyben két-
három mondatot kifejezetten sérelmesnek talált, ezért javasolta képviselı-testületi ülés 
keretén belül újra tárgyalni errıl a témáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a karcagi rendırkapitány úrtól fogja kérni, hogy írásban fejtse ki 
álláspontját a beszámoló kérdéses részével kapcsolatban, amelyet a Képviselı-testület meg 
fog vitatni. Tervezi továbbá az önkormányzat és a cigánykisebbségi önkormányzat tagjai 
közötti megbeszélés megszervezését, amelyen tárgyalni fognak a problémákról, ki fogják 
kérni a kisebbségi önkormányzat tagjainak véleményét a megoldási lehetıségekrıl, 
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 valamint tájékozódnak a további elképzeléseikrıl. Úgy gondolja, hogy a polgárırség és 
rendırség kapcsolatában elindult egy jó irányú tendencia. A testületi ülést követıen a 
rendırség rendelkezésre bocsátotta a havi szolgálatvezénylésüket, megjelölte azokat a 
napokat, amikor segítséget kér a polgárırségtıl a járırözéshez. Véleménye szerint kiemelten 
figyelni kell a két szervezet közötti kapcsolatra.   
 
ORVOS ANETTA CSILLA: tájékoztatásul elmondta, hogy a vetımag program keretében 
kiosztásra kerültek az igénylık részére a vetımagok, amelyeket a családok el is vetettek. A 
program sikeres végrehajtásához megköszönte a Polgármesteri Hivatal által nyújtott   
segítséget. Jelezte, hogy a Polgárırség tagjának, Majláth Sándor úrnak a kezdeményezésére 
felvilágosító elıadást szerveznek, valamint felkeresik az idıs, beteg embereket, és 
tájékoztatást adnak a lehetséges kockázatokról és veszélyekrıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kisújszálláson már jól mőködik az a jelzırendszer, amelyet a 
Polgárırség segítségével mőködtetnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 
óra 40 perckor bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete  2011. április 29-i ülése 
napirendjének elfogadásáról            64/2011. 
 
1./ Ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 
     2010. évben végzett belsı ellenırzésekrıl                   65/2011. 
 
2./ Hosszú lejáratú ingatlan jelzáloghitel felvételérıl és az igénybevételhez 
     kapcsolódó ingatlanfedezet biztosításáról        66/2011. 
 
     Hosszú lejáratú ingatlan jelzáloghitel felvételérıl és az igénybevételhez 
     kapcsolódó ingatlanfedezet biztosításáról        67/2011. 
 
3./ Király Lászlóné személyes érintettségérıl        68/2011. 
 
     Veresné Nagy Margit személyes érintettségérıl        69/2011. 
 
     TIOP-1.1.1-07/1-2008-0769-es azonosító számú, „Intelligens  
     iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános  
     egyszerő közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági tagok  
     kiválasztásáról            70/2011. 
 
4./ Az élelmiszerek beszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalási 
     rendjérıl szóló tájékoztatóról          71/2011. 
 
5./ A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
     Orvosi Ügyeleti Társulás mőködtetésére kötött megállapodás  
     módosításáról            72/2011. 
 
6./ Egyebek               ---- 
 
 
 


