
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 11-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
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: Dr. Lengyel Györgyi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr. Bencze Miklós és Dr. Bencze-Lırincz Aliz 
háziorvosok, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje, Orvos Anetta Csilla a Területi 
Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, Ács Andrea 
Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Orosz Mihály 
aljegyzı, Fodor Imre, Kerekes Sándor, Mikes Ferencné köztisztviselık, Bana István 
bizottsági tag, Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Ila Erzsébet, 
Farkas István, Király Barna, Dr. Bencze-Lırincz Aliz, Dr. Bencze Miklós, Korpás Bálint 
meghívott, Bodor Tamás, Dr. Almássy Antalné, Balla Anna, Veressné Czudor Mária, Veresné 
Ferenczi Gabriella, Bankáné Barna Ibolya, Balázsiné Hubai Ildikó, Bíróné Baranyi Henrietta, 
Kıváriné Papp Katalin érdeklıdık, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. A képviselı-testület nevében 
köszöntötte Dr. Lengyel Györgyit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottját. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 7 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a napirendi pontok tárgyalása 
elıtt biztosítson lehetıséget a képviselı-testület a kormánymegbízott asszony és Dr. Bencze 
Miklós háziorvos bemutatkozására. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy 2. napirendi pontként az építészeti örökség helyi 
védelmérıl szóló elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra. 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 76/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 11-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
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 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
Napirend elıtti hozzászólások 
 
DR. LENGYEL GYÖRGYI köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatásul elmondta, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2011. január 3-án kezdte meg munkáját. A 
kormányhivatal a kormány általános hatáskörő területi igazgatási szerveként végzi feladatait. 
Az átalakítás jelenleg is folyik, hiszen 15 hivatal munkáját kellett egységes keretbe foglalni. 
Kiemelte a területi államigazgatás reformjának fontosságát és szükségességét. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal úgy jött lére, hogy az említett 15 szervezetnek 
megvalósult az integrációja, ami lényegében gazdasági és humánpolitikai integrációt jelentett. 
A kormányhivatal egy 830 fıs törzshivatalból és 14 szervezetbıl áll. Az 50 fıs 
törzshivatalhoz integrálódtak a többi szervezetbıl azok a munkatársak, akik nem érdemi 
ügyintézıi feladatokat láttak el. Ennek eredményeként a 14 hivatalból összesen 80 fı 
funkcionális munkatárs került a törzshivatalhoz. A hatékonysági és takarékossági szempontok 
figyelembe vételével március végéig 16 álláshely került megszüntetésre. A funkcionális 
munkatársak integrációján kívül a másik megtakarítási lehetıség a szervezet 
nagyságrendjében található, mivel önálló gazdálkodási jogkörrel már csak a kormányhivatal 
rendelkezik. A hivatalok gazdasági tevékenységét, könyvelését, beszerzését központilag a 
kormányhivatal látja el. Az integráció egyik legfontosabb eleme, hogy mindent megpróbálnak 
takarékosabb módon megoldani. A dekoncentrált szervek között nagyfokú egyenlıtlenség 
volt tapasztalható. A hivatalok között volt olyan szervezet, amely nagyon jól felszerelt, jól 
fizetett munkatársakkal rendelkezett, és volt olyan szervezet is amely, puritán körülmények 
között, csak a jogszabály által kötelezıen elıírt illetményeket biztosította a 
köztisztviselıknek. Az integráció során megpróbálta a 14 külsı szakigazgatási szervet 
egyenlı lehetıségekhez juttatni. A meglévı szerzıdéseket áttekintették, szükség esetén 
felmondták és egységesítették azokat. A területi közigazgatásban a kormányhivatalok 
létrehozásával egyfajta kulturális szemléletváltást szeretnének megvalósítani. Sajnálatos 
módon a felmérési adatokból az derül ki, hogy az állampolgárok nem szeretnek hivatalos 
ügyeket intézni, nem szívesen mennek a hivatalokba. Ezen a szemléleten szeretnének 
változtatni az ügyfélbarát, szolgáltató jellegő közigazgatással. Úgy gondolja, hogy 
kormánytisztviselınek lenni hivatás, és aki ezt a hivatást választja az szolgáltató 
tevékenységet nyújt, emberekkel foglalkozik, segítı munkát végez. A kormánytisztviselık 
esküjükben a hazaszeretetrıl is tanúbizonyságot tesznek, ezért úgy gondolja, hogy aki szereti 
a hazáját az nem lehet lelketlen aktatologató. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal munkatársa csak az a kormánytisztviselı lehet, aki ezt maximálisan 
tiszteletben tartja. A szemléletváltás elsı lépése a kormányablakok kialakításával kezdıdött. 
A kormányablak egy integrált ügyfélszolgálati iroda, ahol egy helyen jelenleg legalább 
harminc féle ügyet tudnak elintézni az ügyfelek. A kormányablakban elintézhetı ügykörök az 
év folyamán folyamatosan bıvítésre kerülnek. A kormányablak egyik specialitása, hogy 
minden munkanapon 8 órától 20 óráig tart az ügyfélfogadás. A kormányhivatal valamennyi 
szervénél egységesítette az ügyfélfogadás rendjét, így valamennyi hivatalban azonos idıben 
lehet ügyet intézni, ettıl az ügyfélfogadási idıtıl csak a kormányablak ügyfélfogadása tér el. 
A kormányablak új típusú szolgáltatásra is képes, az itt dolgozó ügyintézık komoly felkészítı  
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tanfolyamon vettek részt, így az ügyfeleknek teljes körő szolgáltatást tudnak nyújtani. 
Egyetlen ügyfél sem távozhat anélkül, hogy ne intézıdne el az ügye, vagy hatáskör és 
illetékesség hiányában ne kapna teljes körő tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy ügyét hol, 
milyen nyomtatvány kitöltésével, milyen igazolások becsatolásával intézheti el. A kormány 
tervei szerint, 2013. január 1-jétıl újra alakulnak a járások. A kormányhivatal égisze alatt 
kezdik meg mőködésüket a járási kormányhivatalok, ahol szintén kialakításra kerülnek a 
kormányablakok. A járási kormányhivatalok létrehozásával az önkormányzatok is komoly 
változásra számíthatnak. Jelenleg a jegyzık munkakörük 65 %-ában államigazgatási hatósági 
ügyeket intéznek, és csak 35 %-ban foglalkoznak önkormányzati igazgatási feladatokkal. A 
feladatkataszter felépítése után megindul egyfajta profiltisztítás. Azok az államigazgatási 
hatósági ügyek, amelyeknek nincs helyi specifitása, és az ország valamennyi településén 
azonos módon kell elintézni, azok fokozatosan átkerülnek a kormányhivatalokhoz. Július 1-
jétıl már több feladat átkerül a kormányhivatalokhoz, például: a szociális intézmények 
engedélyezésével, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekkel kapcsolatos ügyintézés, a 
nem helyi önkormányzatok által alapított és fenntartott oktatási intézményekkel kapcsolatos 
törvényességi ellenırzés, mőködési engedélyek módosítása, kiadása. A takarékos mőködés 
mellett, a szemléletváltás szerepel a kiemelt célok között. Egyrészt azt szeretné, ha a 
megyeszékhelytıl távol élı állampolgárok is ugyanolyan színvonalú ellátásban részesülnének, 
mint a megyeszékhelyen élık, másrészt azt szeretné, ha a munkatársai mindezt gyorsan, 
hatékonyan, szakszerően és kedvesen végeznék. Bízik abban, hogy a centralizáció által a 
közigazgatás hatékonyabban, szervezettebben és olcsóbban tud mőködni. Kérte a képviselı-
testület tagjait, hogy amennyiben a kormányhivatal mőködésével kapcsolatban panasz, 
észrevétel érkezne, azt haladéktalanul jelezzék felé. A törvényességi ellenırzéssel 
kapcsolatban kérte, hogy az esetlegesen felmerülı problémákat, kérdéseket elızetesen, 
preventív jelleggel beszéljék meg, mivel így elkerülhetı a törvényességi észrevétel. Bízik 
abban, hogy a kormányhivatal a jövıben is hatékonyan hozzájárul az önkormányzat 
eredményes mőködéséhez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megköszönte a kormánymegbízott asszony tájékoztatóját. Az 
önkormányzat a jövıben is törekedni fog a kormányhivatallal történı eredményes 
együttmőködésre és a jó munkakapcsolat kialakítására. 
 
DR. LENGYEL GYÖRGYI nagyon fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást, ezért a 
megye valamennyi településére ellátogat. A képviselı-testületnek megköszönte, hogy 
lehetıséget biztosított napirend elıtt a személyes bemutatkozásra.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte Dr. Bencze Miklóst és feleségét Dr. Bencze-Lırincz Alizt.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy az orvos házaspár azért látogatott el a mai testületi ülésre, 
hogy bemutatkozzanak a képviselıknek és ismertessék a település háziorvosi ellátásával 
kapcsolatos elképzeléseiket. 
 
 
DR. BENCZ MIKLÓS: jelenleg háziorvos rezidensként dolgozik. A Kisújszállási Központi 
Ügyeletben is végez ügyeleti munkát, így lehetısége nyílt közelebbrıl megismerni a 
települést. Az ügyeleti munkája során nagyon szimpatikus volt számára a fiatal orvosokhoz 
való pozitív hozzáállás. Márciusban értesült a betöltetlen háziorvosi állásról és ekkor vette fel 
a kapcsolatot a polgármester asszonnyal. 
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DR. BENCZE-LİRINCZ ALÍZ: jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar ötödéves orvostan hallgatója. Hamarosan megkezdi a szigorló évét és 
reményei szerint 2012. júniusában kezdi a rezidens éveit. 
 
DR. BENCZE MIKLÓS úgy gondolja, hogy háziorvosként Kenderesen mindkettıjüknek 
hosszútávon biztosított lesz a munkalehetıség. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ kollégái nevében elmondta, hogy szeretettel várják, és nagyon örülnek 
a fiatal orvos házaspár érkezésének. 
 
DR. BENCZE MIKLÓS: ismeretes mindenki számára, hogy a háziorvos és gyermekorvos 
szakterületen országos szakemberhiány tapasztalható. A polgármester asszonnyal folytatott 
megbeszélés alapján célszerőnek tartaná, ha az önkormányzat decemberig kezdeményezné a 
jelenlegi gyermekkörzet vegyes körzetté történı átalakítását, mivel így az engedélyeket már 
ezekre a körzetekre kérné meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ bízik abban, hogy az orvos házaspár személyében hosszútávon 
biztosított lesz a település háziorvosi ellátása. Az önkormányzat viszonylag jól felszerelt 
rendelıt és szolgálati lakást tud biztosítani. A háziorvosi körzetet december 1-jétıl töltené be 
Dr. Bencze Miklós, a gyermekkörzetet pedig, továbbra is helyettesítı orvosok látják el. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a doktor úr azt kérte, hogy függetlenül attól, hogy a gyermekkörzet 
továbbra is helyettesítéssel lesz ellátva, a képviselı-testület járuljon hozzá a vegyes körzetté 
nyilvánításhoz, mivel ı az engedélyeket novemberben így szeretné megkérni. Érdeklıdött, 
hogy hány településen jártak állás ügyben. 
 
DR. BENCZE MIKLÓS: állás ügyben két településen jártak. Egyrészt azért döntöttek 
Kenderes mellett, mert itt mindkettıjük számára hosszútávon biztosítottnak látják a 
munkalehetıséget, másrészt nagyon vonzónak találják az önkormányzat által felkínált 
szolgálati lakást.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy a képviselı-testület kifejezheti azon szándékát, 
hogy 2011. december 1-jétıl Dr. Bencze Miklós háziorvossal köt szerzıdést a betöltetlen 
háziorvosi körzet ellátására. Örömére szolgál, hogy Kenderes város ilyen fiatal orvos 
házaspárnak adhat munkalehetıséget. Bízik abban, hogy a házaspár megtalálja számítását a 
településen, amihez az önkormányzat lehetıségeihez képest minden segítséget biztosít. Kérte 
a képviselı-testület tagjait, hogy szándéknyilatkozat formájában erısítsék meg Dr. Bencze 
Miklós háziorvos decembertıl történı foglalkoztatását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
Dr. Bencze Miklós háziorvos foglalkoztatásáról 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elkötelezi magát 
 Dr. Bencze Miklós háziorvos 2011. december 1-jétıl történı foglalkoz- 
 tatása mellett. 
 
 Errıl:  1./ Dr. Bencze Miklós 
  2./ Képviselı-testület tagjai Helyben 

3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k .- 
 
 
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 szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
H o z z á s z ó l á s  
 
BAKTAI KÁLMÁN  a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet 
és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A bizottság tagjai örömmel fogadták azt a 
módosítást, hogy lehetıség nyílik ismételt igény benyújtására abban az esetben, ha a 
kérelmezı a lakókörnyezetét határidın belül rendbe teszi. A rendelet megalkotásának nem az 
volt a célja, hogy minél több embernek megszőnjön a bérpótló juttatása, hanem az, hogy a 
lakókörnyezet rendezettsége minden igénylı esetében biztosított legyen.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN a szankcionáló részt ketté kell választani. Abban az esetben, ha 
az együttmőködési kötelezettség nem teljesül nincs méltányossági lehetıség. A lakókörnyezet 
rendben tartásánál helyi döntés esetén adható ismételt lehetıség. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2011.(V.19.) önkormányzati rendelete 

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

rendeletének módosításáról 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. május 11. 
 
 
 
(: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.(….) 
önkormányzati rendelet-tervezete az építészeti örökség helyi védelmérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi értékvédelmi rendelet megalkotása azért vált indokolttá, mivel 
egyes pályázatok elbírálása során elınyt jelent, ha a pályázatban szereplı épület védelem alatt 
áll. Fontos szempont továbbá, hogy a főtéskorszerősítések során gyakran háttérbe szorulnak 
az esztétikai szempontok, ami különösen a cizellált, díszes homlokzatú épületek esetében 
veszélyes. A helyi védelem alá helyezett épületek esetében, a védett homlokzat hıszigetelése 
mellızhetı a főtéskorszerősítési pályázat során. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet. A bizottság részérıl 
javaslat érkezett a rendelet-tervezetben szereplı épületek védelem alá helyezésén túl a II-es 
számú Általános Iskola épületének, a vasútállomás épületének, a plébánia, a parókia, a 
múzeum épületének és az emlékmővek védelem alá helyezésére. 
 
KEREKES SÁNDOR: a rendezési terv készítését megelızıen elkészült egy 
környezetvédelmi és mőemlékvédelmi hatásvizsgálat. Akkor a tervezı a rendelet-tervezetben 
szereplı épületeket sorolta a védelem alá helyezendı épületek közé. A rendezési terv 
elfogadása elıtt az akkori képviselı-testületnek lehetısége lett volna további épületekkel 
bıvíteni a védendı épületeket. A védelem alá helyezés elıfeltétele a szükséges 
hatástanulmány elkészítése. A rendelet-tervezetbe így csak a hatástanulmánnyal rendelkezı 
épületek kerültek felsorolásra. A rendezési terv módosításakor lesz lehetısége a képviselı-
testületnek bıvíteni a védendı épületeket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolja, hogy a képviselı-testület tegye meg a kezdı lépések a 
rendezési terv módosításával kapcsolatban, mivel azt hosszas elıkészítı munka elızi meg. A 
bizottság által javasolt épületeket bıvítené még a Rákóczi úttal és a ligettel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az átfogó rendezési terv módosítása nagyon költséges 
(6-7 millió forint), így csak pályázati forrás igénybevételével tudják megvalósítani. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
16/2011.(V.19.) önkormányzati rendelete 

 
az építészeti örökség helyi védelmérıl 

 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. május 11. 
 
 
 
(: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 Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
DR. GASZPARJAN KAREN pontosításként elmondta, hogy az átfogó értékelés elsı oldalán 
a kiskorúak száma hibásan szerepel, a helyes szám 1024 fı. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót. Úgy gondolja, hogy egy város számára meghatározó 
jelentıségő a gyermekvédelmi feladatok ellátása. Nagyon fontosnak tartja a fiatalok kulturált 
szórakozási lehetıségének a biztosítását. Sajnos egyre több fiatal jár kocsmába, ahol 
italoznak, játékgépeznek, és újabban kábítószert fogyasztanak. Megítélése szerint, a 
kábítószer megjelenése a településen nagyon súlyos probléma. Kéri az érintett személyeket, a 
mővelıdési ház vezetıjét, hogy próbáljanak közösen a szakemberekkel alternatív megoldást, 
tervet kidolgozni a fiatalok számára. Szeretné, ha nem csak a kocsma nyújtana szórakozási 
lehetıséget a fiataloknak, hanem a mővelıdési ház is kínálna különbözı programokat. Fontos, 
hogy törekedjenek, és tegyenek meg minden a probléma megoldása érdekében. 
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ÁCS ANDREA ÉVA tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a mővelıdési házban megalakult az 
ifjúsági klub. Úgy gondolja, hogy az ifjúsági klubban minden résztvevı megtalálja magának a 
megfelelı kulturális programot. Nem hiszi, hogy a mővelıdési ház dolgozói hatékonyan fel 
tudnának lépni a kábítószer fogyasztás és terjesztés ellen. Véleménye szerint a diszkó 
szervezésével nem oldódik meg ez a probléma. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a képviselı-testületnek választási lehetıséget kell nyújtani a fiataloknak, 
fontos, hogy ne csak a kocsma legyen az egyetlen szórakozási lehetıség a településen, hanem 
a mővelıdési ház is biztosítson megfelelı programokat a szabadidı kulturált eltöltéséhez. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA elmondta, hogy a mővelıdési ház tervei között szerepel drog prevenciós 
elıadás megszervezése. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a vendéglátó egységek nyitva tartására vonatkozó rendelkezéseket 
következetesen be kell tartani, illetve be kell tartatni. Van olyan település az országban, ahol 
22 óra után a fiatalkorúak csak szülıi felügyelettel tartózkodhatnak a szórakozóhelyeken. 
Nagyon örvendetesnek tartja az ifjúsági klub megalakulását. 
 
PENTI GUSZTÁV véleménye szerint, a rendırségnek határozottabban kell fellépni a 
kábítószer terjesztés és fogyasztás ellen. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a fiataloknak alternatíva kell. A tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a 
gyerekek az esetek többségében pótcselekvésre használják a dohányzást. Örömmel 
tapasztalta, hogy a mőfüves pálya átadása óta az iskolában kevesebb diák dohányzik. 
 
CSATÁRI LAJOS a gyermekjóléti szolgálat munkájáról szóló beszámolóban megemlítésre 
kerül, hogy a munkájukat nagyban segítette az intézmény által foglalkoztatott pszichológus. 
Tudomása szerint, jelenleg nem foglalkoztatnak pszichológust. Érdeklıdött, hogy történt-e 
elıre lépés ebben a kérdésben. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 78/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi 
ellátásáról készített átfogó értékelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti  

és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 A Képviselı-testület az átfogó értékelést elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal  

    5000 Szolnok, Ady E. út 35.-37. 
                      2./ Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat  
                           intézményvezetıje, Helyben 
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                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Mikes Ferencné gyámügyi vezetı-fıtanácsos, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. - 
 
 
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 Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosításának jóváhagyásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság megtárgyalta az 
intézmény szervezeti és mőködési szabályzat módosításáról szóló elıterjesztését és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a zenés, táncos rendezvények mőködésének biztonságosabbá tételérıl 
szóló kormányrendelet indokolta a jelenlegi módosítást. Az új rendelet alapján zenés, táncos 
rendezvényeket csak rendezvényszervezıi képesítéssel lehet szervezni, a rendezvény teljes 
ideje alatt gondoskodni kell szakképzett egészségügyi szakember részvételérıl és a 
rendezvények biztosítását kizárólag képzett biztonsági szakemberek részvételével lehet 
megoldani. Minden rendezvény elıtt be kell szerezni a szakhatósági engedélyeket, amelyek 
eljárási díjat vonnak maguk után. Az intézmény rendelkezik megfelelı kiürítési és tőzvédelmi 
szabályzattal. A szabályzat a befogadóképesség 290 fı alá történı módosítására irányul. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a  
 Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 módosításáról szóló elıterjesztést,  és azt a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 Nagykun Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás 
módosításáról 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy van-e arra lehetıség, hogy a Nagykun 
Hagyományırzı Társulással gazdasági együttmőködést kössön az önkormányzat. Elsısorban 
a saját termeléső termékek közös piacára gondol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint ennek nincs akadálya. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy május 12-én fogadja a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársait, akik a hazai 
termékek kereskedelmét lebonyolító üzleteivel foglalkoznak, és segítséget nyújtanak ahhoz, 
hogy Kenderesen is kialakításra kerüljön ilyen üzlet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 80/2011.(V.11) Kt. számú határozata  
a Nagykun Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosításáról 
 

 
1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Nagykun 

Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött megállapodás módosítását a 
határozat 1. számú melléklete, a mőködtetésre kötött megállapodását egységes 
szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el. 

 
2. A társult önkormányzatok mőködtetésére kötött megállapodás módosítása és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az utolsóként 
elfogadó társult önkormányzat határozatával válik hatályossá.  

 
Errıl: 1./ Társulási Tanács elnöke 

2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármestere 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
 

 80/2011. (V.11.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete 
 

 
Megállapodás 

a Nagykun Hagyományırzı Társulás 
mőködtetésére kötött megállapodás módosítására 

 
 
 

1./ A Nagykun Hagyományırzı Társulás tagjai az 1999. április 25-én, a Nagykun 
Együttmőködési Társulás mőködtetésére kötött megállapodást (továbbiakban: megállapodás) 
a következık szerint módosítják:  
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1.1 A megállapodás 2./ A társulás jogi személy helyébe a következı pont lép: 

„2./ A társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulás, mőködése során – külön 
törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.” 

 
1.2. A megállapodás 3./ A társulás tagjainak neve és székhelye pontjában Kétpó Község 

Önkormányzatának székhelye  
„Kétpó, Almásy tér 1.” 

közterület megnevezésre módosul. 
 

1.3. A megállapodás 7./ A társulás alapvetı szakfeladata pontja helyébe a következı pont 
lép: 
„7./ A társulás alapvetı szakfeladata  
9105011 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
9499001 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
9329191 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység” 

 
1.4. A megállapodás 7/a. A társulás szakágazati besorolása pontja helyébe a következı 

pont lép: 
„7/a. A társulás szakágazati besorolása: 932900” 
 

1.5. A megállapodás 8./ A társulás besorolása pontja helyébe a következı pont lép: 
„8./ 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 keretét  Kisújszállás Város Önkormányzatának – mint 
székhely önkormányzatnak – köteles benyújtani.” 
 

1.6. A megállapodás 11./ A társulás gazdálkodása b./ pontja helyébe a következı pont lép: 
„11./ A társulás gazdálkodása: 
b./ A társulás bevételei a társulást illetik meg, azokat a társulás elkülönített számláján 
kezelik. A  társulás ellenırzésére 3 tagú Ellenırzı Bizottságot hoz létre. Az Ellenırzı 
Bizottság mőködési rendjét maga határozza meg.  
 

2./ A megállapodás többi pontja változatlan marad. 
 
 
3./ A Megállapodás módosítása a Kincstár közhiteles nyilvántartásba való 

bejegyzésével, a bejegyzés napjával lép hatályba. 
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Záradék:  
 
E megállapodást a társult önkormányzatok képviselı-testületei a következı számú 
határozatokkal fogadták el:  
 
 
1. Kisújszállás  ………………………… 
 ……………………………………… 
 
2. Karcag  …………………………. 
 ……………………………………… 
 
3. Túrkeve  …………………………. 
 ……………………………………… 
 
4. Mezıtúr  ………………………….. 
 ……………………………………… 
 
5. Kenderes  …………………………... 
 ……………………………………… 
 
6. Berekfürdı  …………………………… 
 ……………………………………… 
 
7. Kétpó  …………………………… 
 ……………………………………… 
 
8. Kunmadaras  …………………………… 
 ……………………………………… 
 
9. Kunhegyes  ……………………………. 
 ……………………………………… 
 
 
Kenderes, 2011………………………... 
 
 

 80/2011. (V.11.) Kt. számú határozat 2. számú melléklete 
 

Megállapodás  
NAGYKUN HAGYOMÁNY İRZİ TÁRSULÁS  

mőködtetésére 
 
Az 1999. április 25-én kelt megállapodás módosítása a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttmőködésérıl szóló  1997. évi CXXXV. törvény alapján 
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I.  
 

Általános rendelkezések 
 

A társulás tagjai önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 
a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján társulást hoznak létre. 
 
1./  A társulás neve: Nagykun Hagyományırzı Társulás  
 
      A társulás székhelye: Kisújszállás város 

  Polgármesteri Hivatal  
  Kisújszállás 
  Szabadság tér 1. sz. 

 
2./ A társulás jogi személyiséggel rendelkezı társulás, mőködése során – külön 
törvényben foglaltak szerint – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.   
 
3./ A társulás tagjainak neve és székhelye: 
 
 Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállás, Szabadságtér 1. 
 Karcag Város Önkormányzata, Karcag, Kossuth tér 1. 
 Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkeve, Petıfi tér 1. 
 Mezıtúr Város Önkormányzata, Mezıtúr, Kossuth tér 1. 
 Kenderes Város Önkormányzata, Kenderes, Szent István út 56. 
 Berekfürdı Község Önkormányzata, Berekfürdı, Berek tér 15. 
 Kétpó Község Önkormányzata, Kétpó, Almásy tér 1. 
 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata, Kunmadaras, Kossuth tér 1. 
 Kunhegyes Város Önkormányzata, Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
 (a továbbiakban: helyi önkormányzatok képviselı-testülete) 
 
4./ Társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: 

Nagykun kulturális és sport hagyományok ırzése, ápolása, ehhez kapcsolódóan pályázatok 
benyújtása, rendezvények szervezése és koordinálása, kunkapitány választása koordinálása, 
kiadványok megjelentetése, népmővészek támogatása, kitüntetések, címek alapítása, 
adományozása, kapcsolattartás határon túli magyarokkal és török népekkel, nagykunsági 
internetes honlap létesítése, fenntartása, és egyéb közösségi társadalmi tevékenység, társadalmi 
célok támogatása, környezetvédelmi, ökológiai tevékenység. 

 
 
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 a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó 
megállapodás módosításáról 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kistérségi szinten ellenérdekeltséget tapasztal a polgármesterek 
között. Véleménye szerint, a kistérségen belül erısíteni kell a gazdasági együttmőködést. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
  
Kenderes Város Önkormányzatának  81/2011. ( V. 11.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás  
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 
az alábbiak szerint dönt: 
 

1. A Képviselı-testület a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó 
jelenleg hatályos Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Lakhelyükön 

2./ Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
- gazdálkodási és kistérségi irodavezetı, Karcag 
 
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 
 
Elıterjesztés az Apáczai Csere János Általános Iskolában 2011/2012-es tanévben 
indítható elsı osztályok számáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: jelenleg az Apáczai Csere János Általános Iskolába 28 gyermek 
iratkozott be, és a jelenlegi elsı osztályba elıreláthatólag négy különleges gondozási igényő 
tanuló lesz, így ez a létszám két elsı osztály indítását teszi lehetıvé. Az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sportbizottság részletesen megvitatta az elıterjesztést. A két elsı osztály 
indítása többletköltséget nem eredményez az intézménynél, ezért a bizottság elfogadásra 
javasolja az elıterjesztést. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy milyen szempontok alapján szervezik az 
osztályokat. Már húsz éve elindult az a kedvezıtlen folyamat, hogy a szülık a kisújszállási 
iskolába íratják a gyerekeket. Szeretné, ha szembe néznének ezzel a problémával. Úgy 
gondolja, hogy a kenderesi iskolának jobban kell teljesíteni, többet kell nyújtani a 
gyerekeknek ahhoz, hogy megállítható legyen ez a folyamat. A továbbtanuló diákok 
középiskolai visszajelzéseirıl érdeklıdött. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: sajnos ebben az évben hat gyereket írattak a szülık a 
kisújszállási iskolába. Úgy gondolja, hogy az iskola mindent megtesz annak érdekében (szülıi 
értekezlet, iskola elıkészítı tanfolyam, lovas oktatás), hogy a kenderesi iskolába tanuljanak a  
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gyerekek. Levélben megkereste azokat a szülıket, akik Kisújszállásra íratták gyermekeiket, 
közülük három szülı kereste meg személyesen. A középiskolai eredményekkel kapcsolatban 
elmondta, hogy jogszabály írja elı a középiskolák részére a tájékoztatási kötelezettséget a 
tanulók 9-10. évfolyamos eredményeirıl. Tapasztalatai alapján ennek a kötelezettségnek nem 
minden középiskola tesz eleget. 
 
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy a bizottsági ülésen komoly vita alakult ki az elsı osztályok 
indításával kapcsolatban. A bizottsági vélemények alapján nem támogatták egyhangúlag a két 
elsı osztály indítását. Problémát jelent számára az elıterjesztésben szereplı feltételes mód 
használata, miszerint várhatóan négy különleges gondozást igénylı tanuló fogja megismételni 
az elsı osztályt. Nem tartja jó megoldásnak, hogy a pedagógusok az osztálylétszám alakulását 
annak függvényében alakítják ki, hogy hány gyereket büntetnek osztályismétléssel. A 
maximális létszám 26 fı, de ezt a létszámot 20 %-kal megemelheti, ami alapján 31 fı. Abban 
az esetben, ha két tanulónak osztályt kell ismételni, akkor létszám szempontjából négy fıvel 
emelkedik ez a szám, amihez már a szılıi munkaközösség hozzájárulása szükséges. Az 
iskolával szemben már korábban megfogalmazódott az az elvárás, hogy a gyengén tanuló 
gyerekek szüleivel vegyék fel a kapcsolatot és szükség esetén a szülıket is vonják be az 
oktatásba. Az oktatási intézményeknek meg kell tenni minden annak érdekében, hogy a 
cigány tanulók integrálódni tudjanak. Véleménye szerint, arra kell törekedni, hogy lehetıség 
szerint ne ítéljék a gyermekeket osztályismétlésre, hiszen ez kihat a gyermek további életére 
is. Úgy gondolja, hogy elsı osztályban nem célszerő a tanulókat osztályismétléssel sújtani. Az 
elıterjesztésbıl az derül ki számára, hogy két kis létszámú elsı osztály indítását tervezik. A 
környezı iskolák 30 fı körüli osztálylétszámmal mőködnek, ezzel szemben Kenderesen 14 
fıs osztályok indulnak. Ez ellen nem lenne kifogása, ha bármilyen szakmai érvvel alá tudnák 
támasztani a pedagógusok azt, hogy a létszám alakulása befolyásolja az oktatás színvonalát. 
Az általa olvasott tanulmányok nem mutatnak összefüggést a tanulmányi eredmények és az 
osztálylétszámok között. Az elıterjesztést ilyen formában nem tudja támogatni. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ az évismétléssel kapcsolatban elmondta, hogy szakmai szempontból az 
a célszerőbb és indokolt, ha az elsı osztályt ismétli meg a kis gyermek, hiszen ez az év az 
alapozó képzés idıszaka. Ha nem tanulja meg a tanuló a betőket, az írás és a számolás 
alapjait, akkor a második osztály követelményszintjét képtelen lesz teljesíteni, és a 
továbbiakban még inkább leszakad a társaitól. Tapasztalatai alapján elmondja, hogy az elsı 
osztály évismétlése nem okoz törést a gyermekekben, és a bizonyítványban sem marad 
nyoma. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT tájékoztatásul elmondta, hogy a háromnegyed éves értékelést 
követıen a gyengén teljesítı tanulók szüleivel felvették a kapcsolatot a pedagógusok. Ha ezek 
a gyerekek kis létszámú osztályban sem tudják teljesíteni a követelmény szintet, akkor nagy 
létszámú osztályban még inkább lemaradnak. 
 
CSATÁRI LAJOS az interneten olvasott olyan tanulmányra hivatkozott, mely szerint a kisebb 
vagy a homogén osztályok létrehozása inkább kárt okoz, mint használ. Nem ezen múlik az 
oktatás színvonala, hanem a pedagóguson. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN az elıterjesztés bevezetı részében a közoktatási törvény által 
biztosított lehetıségek szerepelnek, illetve az igazgatónı által közölt létszámadatok  
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találhatók. A határozati javaslat tartalmazza azt, hogy a két osztály indítása többletkiadást 
nem eredményezhet az intézmény költségvetésében. A pedagógiai szakmai részhez nem 
szívesen szól hozzá, de ı maga is utána nézett az osztálylétszámok kialakításával kapcsolatos 
szakirodalmaknak. A kisebb csoportlétszám bizalmasabb, családiasabb légkört teremt. Minél 
kisebb létszámú a csoport, annál több idıt tud a pedagógus egy-egy gyermekre fordítani. 
Minél több figyelmet, törıdést kap egy gyermek, annál eredményesebb, jobban fejlıdik. 
Egyes tanulmányok szerint az ideális csoportlétszám minimum 6 fı és maximum 18 fı között 
van. 
 
BÍRÓ CSABA megkérdezte az igazgatónıtıl, hogy két elsı osztály indítása esetén végre 
tudja-e hajtani az intézmény a képviselı-testület által meghatározott létszám- és személyi 
juttatások csökkentésére vonatkozó intézkedéseit. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT a két elsı osztály indítása nem eredményez többletkiadást az 
intézménynek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN véleménye szerint, ha egy elsı osztály indulna, még több szülı átíratná a 
gyermekét Kisújszállásra. Fontosnak tartja, hogy komolyan foglalkozzanak ezzel a 
kedvezıtlen tendenciával. Javasolta, hogy az általános iskola az oktatási bizottsággal közösen 
dolgozzon ki egy tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne elkerülni azt, hogy a 
kenderesi gyermekeket Kisújszállásra írassák iskolába. Megkérdezte az igazgatónıtıl, hogy a 
szülık milyen indok alapján íratták a gyereküket Kisújszállásra. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT az elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy az egyik 
szülı az iskolában kialakult légkör miatt döntött a kisújszállási iskola mellett. Az ilyen eset 
elkerülése érdekében megnövelték a szünetekben az ügyeletes pedagógusok számát és a 
polgárırség munkáját is igénybe veszik. A másik szülı azért íratta Kisújszállásra a 
gyermekét, mert nem szerette volna, ha az unokatestvérével egy iskolába jár a gyermeke. A 
harmadik szülı pedig, az óvónıvel történt beszélgetés után döntött a kisújszállási iskola 
mellett. Az elsı osztályok szervezését a szülık kérésének megfelelıen indítják. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az interneten közzétett osztálylétszámok szervezési létszámok, így 
azok ténylegesen kevesebb fıt jelentenek, mivel a sajátos nevelési igényő tanulók két fınek 
számítanak. Kérésként fogalmazódott meg a pedagógusokkal szemben, hogy segítsék elı a 
kisebbség integrálódását. Úgy gondolja, hogy kisebb létszámú osztályokban a pedagógusok 
sokkal több idıt és figyelmet tudnak fordítani a gyerekekre. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA az önkormányzatnak nagyon sok területen vissza kell szorítani a 
kiadásait. A két elsı osztály indítása többletköltséget nem eredményez, ezért a település 
jövıje érdekében mindenképpen biztosítani kell ezt a lehetıséget. Szülıként ı is a kis 
létszámú osztály mellett döntene, mivel a nagy létszámú osztály esetén kevés idı jut az 
érzelmi nevelésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzat önként vállalt feladatként látja el a középiskolai 
oktatást, és az éves mőködéséhez 50 millió forintos támogatást kell biztosítani. Az általános 
iskola esetében kötelezı feladat ellátásról és a kenderesi gyermekek oktatásáról van szó. Úgy 
gondolja, hogy erre a feladatra az önkormányzatnak áldozni kell. Az elhangzottak alapján  
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egyetért azzal, hogy a kis létszámú osztályokban több figyelmet tudnak a pedagógusok egy-
egy gyermekre fordítani. Nagyon fájó számára, hogy több mint hatvan gyermek jár át a 
kisújszállási iskolába. Úgy gondolja, hogy nagy felháborodást keltett volna, ha ezeknek a 
szülıknek kötelezıen Kisújszállásra kellett volna beíratni a gyermeküket. Sajnálattal 
tapasztalta, hogy még az óvónık is a kisújszállási iskolába történı beíratásra beszélik rá a 
szülıket. Felháborítónak és elkeserítınek tartja, hogy ez a több millió forint elkerül 
Kenderesrıl. Amennyiben a településen maradna ez az összeg, ennyivel kevesebbet kellene az 
önkormányzatnak az iskola mőködtetéséhez biztosítani, és ennyivel több pénzt fordíthatnának 
fejlesztésekre. Úgy gondolja, hogy ez ellen közösen kell fellépni, és közösen kell valami 
megoldást találni. 
 
KİVÁRINÉ PAPP KATALIN óvónıként és szülıként is érinti ez a kérdés, mivel az ı 
gyermeke is Kisújszállásra jár iskolába. Személy szerint, tıle soha nem kérdezte meg a 
kenderesi iskolából senki, hogy miért Kisújszállásra jár a gyermeke. A beiratkozás elıtt 
elvitte mind a két iskolába a gyermekét és a gyermeke a kisújszállási iskolát választotta. A 
kisújszállási iskola gyermekbarát iskola. Azóta is megkérdezte a kisfiát, hogy jól döntött-e, és 
azt a választ kapta, hogy igen. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a kollégái nevében kikéri magának, hogy az óvónık beszélik 
rá a szülıket a kisújszállási iskolára. 
 
BÍRÓNÉ BARANYI HENRIETTA gyógypedagógusként az a tapasztalata, hogy minél 
kevesebb gyermek van egy csoportban, annál eredményesebb pedagógiai munkát lehet 
végezni. Véleménye szerint, az osztályok szervezését kellene átgondolni az iskolának. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ megkérdezte Csatári Lajos képviselı úrtól, hogy miért protestál a 
két osztály indítása ellen akkor, amikor az többletkiadást nem jelent az iskola számára. 
 
CSATÁRI LAJOS nincs joga a képviselınek kérdést feltenni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával és 1 fı 
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 82/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben indítható elsı osztályok 
számáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2011/2012-es  
            tanévben két elsı osztály indítását engedélyezi abban az esetben,  
 ha  a  tanulók  szervezési létszáma eléri a 35 fıt.  
 A két osztály indítása többletkiadást nem eredményezhet az intézmény 
 költségvetésében. 
 
 Felelıs: Nagyné Lenge Margit igazgató, Kenderes, Szent István út 36. 
           Határidı: 2011. július 31. 
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 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Nagyné Lenge Margit intézményvezetı, Kenderes, Szent István út 36. 
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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 az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodájának további mőködésérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bánhalmi óvoda mőködtetésével kapcsolatban a bizottság tagjai eltérı 
állásponton voltak, így nem fogalmaztak meg egységes véleményt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elızı testületi ülésen már érintılegesen foglalkozott ezzel a 
témával a képviselı-testület. A korábbi testületi ülésen elmondta, hogy véleménye szerint, 
akkor lehet felelıs döntést hozni ebben a kérdésben, ha a szóba jöhetı megoldási lehetıségek 
pedagógiai, gazdasági és településpolitikai szempontok alapján kimutatásra kerülnek. Az 
említett szempontok nem kerültek megjelenítésre az elıterjesztésben, ezért javasolta a 
napirendi pont tárgyalásának az elnapolását.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy döntsön a képviselı-testület a bánhalmi óvoda 
mőködtetésérıl, tekintettel arra, hogy ez a napirendi pont már nem elıször került a testület 
elé. Elmondta, hogy a jegyzı úrral személyes megbeszélést folytattak az érintett szülıkkel 
arra vonatkozóan, hogy milyen megoldást tud az önkormányzat biztosítani a bánhalmi 
gyerekek óvodáztatásával (kenderesi óvodába történı beszállítás, félnapos óvodai ellátás és 
egész napos ellátás). Elsısorban azt a lehetıséget ajánlották fel a szülıknek, hogy a 
családsegítı buszával beszállítják a gyerekeket a kenderesi óvodába. A bánhalmi 
óvodáztatással kapcsolatban az óvoda vezetıjével folyamatosan tájékoztatták egymást. A 
szülık azonban nem voltak partnerek abban, hogy naponta utaztassák a gyermekeiket. A 
félnapos óvodáztatás biztosítását tekintették a szülık elfogadható megoldásnak. A napokban 
olyan tájékoztatást kapott, hogy egy négygyermekes család visszaköltözik Bánhalmára, ahol 
két óvodás korú, egy iskoláskorú és egy kétéves gyermek van a családban. Véleménye szerint, 
mindenképpen támogatni kell a félnapos óvodát Bánhalmán. Abban az esetben, ha a szülık 
már óvodás korában elviszik a gyermekeket Kunhegyesre, akkor ezeket a gyerekeket már 
iskolába is Kunhegyesre fogják beíratni, ezáltal felgyorsul a bánhalmi iskola megszőnése. 
Úgy gondolja, hogy nem lehet célja az önkormányzatnak az, hogy egy jól mőködı 
tagintézmény felszámolásra kerüljön. Többlet költséget nem jelent a félnapos óvodáztatás, 
ezért ezt a megoldási formát támogatja. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT szülıként, pedagógusként és képviselıként is az a véleménye, 
hogy amit egyszer megszüntetnek, azt többet nem tudják visszaállítani, ezért a félnapos óvoda 
biztosítását támogatja. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a bánhalmi óvoda egy nagyon jól mőködı, családias hangulatú 
tagintézmény. Véleménye szerint, az ilyen korú gyermekeket, ha nem muszáj, nem szabad 
naponta utaztatni, ezért a félnapos óvodáztatás biztosítását támogatja. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint, sem szabad megszüntetni a bánhalmi 
tagóvodát. A bánhalmi lakosok érdekeit és kérését képviselve a félnapos óvoda biztosítását 
támogatja. 
 
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy a bánhalmi óvodás gyerekek ebben a kis létszámú 
csoportban, négyórás óvodai nevelés mellett jelentıs hátránnyal indulnak az általános iskola 
elsı osztályában. Véleménye szerint, a gyerekek érdeke azt kívánná, hogy nagyobb 
közösségben legyenek és több idı legyen az óvónıknek a nevelésükre. Javasolja, hogy ne 
fogadja el az elıterjesztést ilyen formában a képviselı-testület. Módosító javaslatként az 
egész napos óvoda biztosítását kérte. Úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatnak áldozatot kell 
vállalni annak érdekében, hogy a bánhalmi gyerekek is ugyanolyan ellátásban 
részesülhessenek, mint a kenderesi gyerekek.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az óvoda intézményvezetıjétıl érdeklıdött, hogy az óvodában délután 
van-e foglalkozás. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT :délután játékidıben csak egyéni fejlesztés van. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ azért javasolta a napirend elnapolását, mert abban sem lát tisztán, 
hogy az intézményvezetı hogyan tudja megoldani a bánhalmi óvodában a személyi feltételek 
biztosítását. A két változat között csak úgy tud dönteni, ha a szakmai, pénzügyi és 
településpolitikai szempontok kimutatásra kerülnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a személyi feltételek biztosítása az intézményvezetı munkáltatói 
jogkörébe tartozik, így a képviselı-testület ebben a kérdésben nem dönthet. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a gazdaságossági szempontnál figyelembe kell venni a Bánhalmáról 
befolyt iparőzési adó nagyságrendjét is. Véleménye szerint, a bánhalmi lakosok joggal 
kérhetnék az iparőzési adó lakosságszám arányos visszaosztását, és sok esetben joggal érzik 
azt, hogy „mostoha gyermekként” kezeli az önkormányzat Bánhalmát. A kis gyermekek napi 
utaztatását nagyon veszélyesnek tartja, és nem támogatja. Úgy gondolja, hogy a képviselı-
testületnek a döntésénél elsısorban a gyermekek érdekét kell szem elıtt tartani.  
 
DR. BARTA ZSUZSANNA: az óvodás gyermekek szállítása esetén, a szállító jármőnek meg 
kell felelni bizonyos biztonsági követelményeknek (kísérı, gyermekülések).  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a település és a felnövekvı nemzedék szempontjából kiemelt szerepet 
tölt be az oktatás, ezért úgy gondolja, hogy az oktatásba fektetett pénz hosszútávon megtérül. 
A település sajátosságát is figyelembe véve javasolja a félnapos óvoda biztosítását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ Krokavecz László alpolgármester javaslatára megkérdezte a képviselı-
testület tagjait, hogy a döntéshez elég információ áll-e a rendelkezésükre. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5 fı támogató, 2 fı ellenvéleményével 
úgy döntött, hogy nem napolja el a bánhalmi tagóvoda további mőködésérıl szóló döntését. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a képviselı-testület költségcsökkentést elrendelı határozata 
után minden számításba vehetı lehetıséget figyelembe vett. Figyelembe vette mind a 
pedagógia mind a gazdaságossági szempontokat. Megítélése szerint, a legjobb megoldást az 
öt gyermek Kenderesre történı beszállítása és nagyobb létszámú csoportban történı 
elhelyezése jelentené. A bánhalmai óvodai részt ez által fel tudja szabadítani, és így a rezsi 
költségnél és a személyi juttatásoknál jelentıs megtakarítást tud elérni, továbbá az üres 
helyiségeket vállalkozás céljára bérbe lehetne adni. Az említett érvek alapján szerette volna, 
ha a gyerekeket Kenderesre hozzák be. A napi beszállítás költsége kevesebbe kerülne, mint a 
fenntartási költség. A bánhalmi gyerekeknek tudja biztosítani azt, hogy a kenderesi óvodában 
a bánhalmi óvónı foglalkozzon velük. Véleménye szerint, ha a kenderesi óvodába járnának 
ezek a gyerekek, akkor nagyobb lenne a valószínősége annak, hogy iskolába is Kenderesre 
járnának. A gyerek szempontjából is jobb lenne ez a megoldás, hiszen már óvodában 
megismerkedhetnének a leendı osztálytársaikkal. Azzal azonban számolni kell, hogy akinek a 
nagyobb testvére Kunhegyesre jár iskolába nagy valószínőséggel a kisebb gyereket is 
Kunhegyesre íratja a szülı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szülıkkel folytatott megbeszélés során elmondta, hogy a gyerekek 
Kenderesre történı beszállítását támogatnák elsısorban. A szülık mereven elzárkóztak ettıl a 
lehetıségtıl és azt mondták, hogy ha Bánhalmán nem tudják biztosítani az óvodai ellátást, 
akkor a kunhegyesi óvodába íratják be a gyerekeket. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az egész napos óvodai ellátás biztosítása esetén két óvónı, 
egy teljes és egy részmunkaidıs dajka foglalkoztatására lenne szükség. Ezt nem tudja az 
intézmény biztosítani. 
 
CSATÁRI LAJOS: tudomásul kell venni, hogy Bánhalma és Kenderes egy közigazgatási 
területet alkot, ami bizonyos elınyökkel és hátrányokkal is jár. Az elhangzott javaslatával azt 
szeretné elérni, hogy a bánhalmi gyerekek ugyanolyan ellátásban részesüljenek, mint a 
kenderesi gyerekek. Az önkormányzatnak ezért áldozatot kell hozni. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA: a döntésnél mindenképpen figyelembe kell venni a bánhalmi 
szülık kérését. Véleménye szerint, a gyerekeknek az a jobb, ha nem kell elkezdeni az ingázást 
három-négyéves korban. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT elmondta, hogy a bánhalmi kollégái nagyon örültek volna, ha 
a képviselık ilyen fajsúlyos döntés elıtt személyesen látogatást tettek volna az intézményben. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a költségvetés egyeztetésekor az intézményvezetı 
számításokat végzett a bánhalmi óvoda mőködtetésével kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy 
költségvetési szempontból az lenne a legkedvezıbb, ha megszüntetnék a bánhalmi tagóvodát. 
A képviselı-testületnek a döntését azonban nem pusztán költségvetési szempontok alapján 
kell meghozni. Véleménye szerint, a félnapos óvoda biztosítása lenne a megfelelı megoldás. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT tájékoztatásul elmondta, hogy egy gyerek óvodáztatása 
Bánhalmán 850 ezer forintba kerül, ami duplája a kenderesi gyerekek óvodáztatásának. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  szavazásra bocsátotta Csatári Lajos képviselı módosító javaslatát, 
mely szerint Bánhalmán az egész napos óvoda biztosítását javasolja. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a módosító javaslatot 1 fı támogató 
szavazatával, 5 fı ellenvéleményével és 1 fı tartózkodása mellett elutasította. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta az eredetileg beterjesztett elıterjesztést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával, 1 fı 
ellenvéleményével és 1 fı tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 83/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodájának további mőködésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodája a 2011/2012-es tanévben  
 félnapos óvodai ellátást biztosít. 
            Az intézmény vezetıje köteles a félnapos óvodai ellátás megszervezésérıl 
            gondoskodni.  
 
 Felelıs: Kuczeráné Sípos Judit óvodai Egység vezetıje 
            Határidı:  2011. július 31. 
 
 Errıl:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
              3./  Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı, Kenderes, Szent István út 60. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT az óvoda házirendjében szerepel, hogy gazdaságossági 
szempontokat figyelembe véve a központi óvoda, ha a gyermekek létszáma 10 fı alá csökken, 
akkor az óvoda nem tart nyitva. Kérte a képviselı-testületet, hogy határozza meg Bánhalmán 
azt a minimális létszámot, amivel nyitva tarthat. Jelezte, hogy szeptembertıl két fı nyolc órás 
közhasznú személy foglalkoztatását kéri a kenderesi óvodába. 
 
A képviselı-testület két fıben határozza meg a minimális létszámot. 
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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 bíráló bizottság létrehozásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a középiskola igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásához – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint - bíráló bizottság 
létrehozását kezdeményezi. A bíráló bizottságba javasolt személyek a betöltendı munkakör 
feladatait érintıen szakértelemmel rendelkeznek. Kéri, amennyiben valakinek más javaslata 
van a személyeket illetıen, szíveskedjenek megtenni. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: nincs más személyre javaslata, az elıterjesztésben foglalt személyekkel 
egyetért. Jogértelmezési problémája van, amihez segítséget kér. Az elıterjesztésben a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényre történik hivatkozás. Már több alkalommal 
kérte, - most megismétli kérését,- hogy amikor  jogszabályra történik hivatkozás, akkor azt az 
elıterjesztés is tartalmazza, mert nem tudja, hogy képviselıtársai utána néznek-e, hogy mi van 
a hivatkozott jogszabályban. İ személyesen utána nézett, és itt van jogértelmezési 
problémája. Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza, hogy az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság az oktatási, nevelési, közmővelıdési 
intézmények vezetıinek kinevezésérıl szóló ügyekben elızetesen véleményez, állást foglal, 
és javaslatot tesz. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy szükséges-e ilyen „átfedéseket 
beiktatni”, és hogyan kell értelmezni a törvényt. Úgy gondolja, hogy ha az önkormányzat az 
ilyen jellegő feladatokról rendelkezett a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában, akkor nem 
szükséges bírálóbizottság létrehozása, ezért az ilyen jellegő párhuzamokat szüntessék meg. 
Kormánymegbízott asszony is felhívta a figyelmet arra, hogy a közigazgatásban is törekedni 
kell a gazdaságosságra és a takarékosságra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az oktatási intézmények vezetıi kinevezésének tekintetében írja elı 
jogszabály kötelezıen a bírálóbizottság létrehozását, egyéb esetben nem. Az önkormányzat 
által létrehozott bizottságok képviselıkbıl és kívülállókból állnak, amely szélesebb körő  
demokratikus véleményezést biztosít egy-egy önkormányzati intézmény vezetıjének 
kinevezése tekintetében., mert véleménynyilvánításra ad lehetıséget a kívülállóknak is. 
Csodálkozik Csatári úr véleményén, mert úgy tudja, hogy „bizottságpárti,” többször 
kinyilvánította azon véleményét, hogy minél szélesebb körben, demokratikusan vitassanak 
meg egy-egy kérdést. 
 
CSATÁRI LAJOS: változatlanul „bizottságpárti”, de – véleménye szerint - az átfedéseket, 
párhuzamokat meg kell szüntetni, mert van egy olyan racionális mőködési rend, amelyhez  
alkalmazkodni kell, ezért azt javasolja, hogy ebben a tekintetben az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sport Bizottság feladatkörét szőkítsék le. 
 
 
 



- 23- 
 
 

KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a kettı nem zárja ki egymást. Néhány éve írja elı a 
közoktatási törvény, hogy három tagú szakmai bizottságnak kell a pályázókat meghallgatni, és 
véleményt formálni a pályázatokról. 
 
CSATÁRI LAJOS: a két érintett bizottságnak véleményezési, míg a Képviselı-testületnek 
döntése joga van az intézményvezetık kinevezésének tekintetében. Az elhangzottakat 
elfogadja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bizottság tagjainak javasolt személyek a megbízatást vállalják. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 84/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
bíráló bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján 
- a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium– igazgatói munkakörére 

pályázó személyek meghallgatására háromtagú bíráló bizottságot hoz létre. 
A bizottság tagjai: Nagyné Lenge Margit Kenderes, Kossuth L. út 85/a 

    Kuczeráné Sípos Judit Kenderes, Szent István út 75. 
   İzse Mária Kenderes, József Attila út 78. 
 
 A Képviselı-testület a bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
 dönt a magasabb vezetıi megbízásról. 
 
 Errıl: 1./ Bíráló bizottság tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné  polgármester, Helyben 
  3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 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 
 
Egyebek 
a.) 
 
A Reálmed Kft, a Kisújszállási Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet üzemeltetıjének 
2010. évi beszámolója 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy a betegforgalmi statisztikában szereplı adatok 
magukért beszélnek, és azt igazolják vissza, hogy még mindig nagyon sokan keresik fel 
ügyeleti idıben az orvosokat, mivel az indokoltságot nagyon nehéz megítélni. Megkérdezte 
Dr Barta Zsuzsannát, hogy mint az ügyeletben részt vevı orvos, hogyan látja a KFT 
mőködését? 
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DR BARTA ZSUZSANNA: az ügyeletben részt vevı orvosok többségét személyesen nem 
ismeri. Úgy érzi, hogy a KFT vezetıi jó szervezıképességgel és szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek. Néhány hónapja már a telefonbeszélgetések is rögzítve vannak, amely az 
orvosok és a betegek érdekeit is szolgálja. Meglátása szerint a betegek elfogadták az orvosi 
ügyelet jelenlegi formában történı mőködését. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT  Barta doktornıtıl kérdezte, hogy véleménye szerint a 
betegnek célszerőbb-e beutazni az ügyeletre, vagy kérje azt, hogy menjen házhoz az orvos. 
Érdeklıdött, hogy hogyan jut hamarabb orvosi ellátáshoz a beteg? 
 
DR BARTA ZSUZSANNA erre nem tud egyértelmő választ adni, mert nem lehet kiszámítani, 
hogy mikor hová hívják az orvost, esetleg baleset, vagy más esemény miatt kell az orvosnak 
eltávozni az ügyeletrıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 85/2011.(V.11.) Kt. számú határozata 
a Reálmed Kft, a Kisújszállási Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet 
üzemeltetıjének 2010. évi beszámolójáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 megtárgyalta a Reálmed Kft, a Kisújszállási Kistérségi 
 Központi Háziorvosi Ügyelet üzemeltetıjének 2010. évi 
 beszámolóját, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerint 
 elfogad. 
 
 Errıl: 1./Rédei József cégvezetı, Reálmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató 
                          Kft. 2310. Szigetszentmiklós, Tordai utca 7/a 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez a napirendhez szorosan kapcsolódik az a néhány nappal történt 
esemény, amely az egészségügyi ellátás színvonalának emelését szolgálja. 
A HFJ KFT ügyvezetıje, Horváth Ferenc József és Sebestyén János úr újraélesztı készüléket 
adományozott a városnak. Tudvalevı, hogy a Takarékszövetkezetben nyitott számlán elindult 
egy győjtés defibrillátor beszerzésére. Erre a számlára eddig 73 ezer Ft érkezett. Mivel ez az 
összeg nagyon kevés, azt a nemes gesztust tette Sebestyén úr, hogy megvásárolta a városnak a 
készüléket. Kifejezte nagyrabecsülését, hogy van a településen olyan vállalkozó, aki ezt a 
nemes célt szívügyének tekinti. Azt javasolta, hogy a győjtést folytassák tovább egy másik 
készülék vásárlásához, amelyet Bánhalmán szeretnének elhelyezni. Közel 400 ezer Ft-os 
készülékrıl van szó, amelynek a helyszínét még nem döntötték el, mindenesetre olyan helyre 
kell tenni, ahol a nap 24 órájában elérhetı lesz. Kéri és várja a javaslatokat a helyszínrıl. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a középiskola portaszolgálatánál legyen elhelyezve a 
készülék. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a Képviselı-testület nevében megköszönte Horváth Ferenc Józsefnek 
és Sebestyén János úrnak a felajánlást. 

 
b.) 
Elıterjesztés Az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-
2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı 
„Épületenergetikai fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat 
elıkészítési költségeként felmerülı megvalósíthatósági  tanulmány elkészítıjének 
kiválasztásáról.   
 
OROSZ MIHÁLY: a Képviselı-testület márciusi ülésén elvi döntést hozott arról, hogy az Új 
Széchenyi Tervben megnyílt KEOP pályázatokra pályázni kíván.  „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázathoz épületenergetikai 
felmérések elvégzése és pályázati szintő tervdokumentáció szükséges. Három árajánlat 
beszerzése alapján kell kiválasztani a feladatokat elvégzı céget. Ezek a költségek 
betervezésre kerültek a pályázatba. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy a középiskola projektje szerepel-e ebben a 
pályázatban? 
 
A feltett kérdésre Orosz Mihály válaszolt. 
 
OROSZ MIHÁLY: a középiskola projektje nem szerepel ebben a pályázatban, amelynek 
jelenleg a tervezése van folyamatban. Nagyon rövid idı áll rendelkezésre, és a pályázat  
elıkészítettsége  nagyon fontos, ezért a terveket  mindenképpen el kell készíttetni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 86/2011. (V.11.)  Kt.számú határozata 
            Az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elıkészítési 
költségeként felmerülı épületenergetikai felmérések és pályázati szintő 
tervdokumentáció elkészítıjének kiválasztásáról. 

 
            Az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elıkészítési 
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 költségeként felmerülı épületenergetikai felmérések és pályázati szintő tervdokumentáció 
elkészítıjének kiválasztásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
A feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegő ajánlatot tevı (Nettó 1.920.000- Ft. 
+ÁFA) EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 
 Üzemeltetı Kft.-t választja ki. A szerzıdés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné 
polgármestert.  
A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 38 /2011 (III. 23.) Kt. 
számú  határozat utolsó mondata. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 

Üzemeltetı Kft. 1223. Budapest, Kelenvölgyi út 37.  
 
              é r t e s ü l n e k. 
 

 
 
c.) 

 
Elıterjesztés az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-
2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı 
„Épületenergetikai fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat 
elıkészítési költségeként felmerülı megvalósíthatósági  tanulmány elkészítıjének 
kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány összeállítása szükséges. 
Három ajánlat alapján kell kiválasztani a tanulmányt elvégzı céget. Ennek költsége 
betervezésre kerül a pályázatba. Három cégtıl kértek árajánlatot, melyek közül az Aditus 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt nyújtotta be a legalacsonyabb összegő ajánlatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 87/2011. (V.11.) Kt. számú határozata 
            Az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elıkészítési 
költségeként felmerülı megvalósíthatósági  tanulmány elkészítıjének kiválasztásáról. 

 
            Az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
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 kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elıkészítési 
költségeként felmerülı megvalósíthatósági  tanulmány elkészítıjének kiválasztásáról 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
A feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegő ajánlatot tevı (Bruttó 1.530.000- Ft.) 
Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t választja ki. A szerzıdés megkötésével 
megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.  

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 1054 Budapest Báthori u. 3. 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 e.) 

 
Elıterjesztés pályázat benyújtására az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia 
Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra 
„Épületenergetikai fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címmel 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY:  elvi döntést korábban már hozott a testület a pályázat benyújtására. Most 
a pályázat elıírásainak megfelelı formai követelményekkel bíró határozat meghozatala 
szükséges, a projekt pontos adatai birtokában. A tervezett beruházás teljes költsége 
111.704.873 Ft, ebbıl az önerı összege 16.755.731 Ft, KEOP forrásból származó támogatás 
igényelt összege 94.949.142 Ft 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  88/2011. (V. 11.) számú határozata 

Pályázat benyújtására az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, 
KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címmel 
.  
Kenderes Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív 
Program, KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióról szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. A kiírásra pályázatot kíván benyújtani „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címmel. 
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A kiírt pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani, három önkormányzati ingatlan 
(Apáczai Csere János Általános Iskola II. számú épületének, Bánhalmi Általános 
Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címmel.  
 
- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
5331 Kenderes Szent István út 56. 
5331 Kenderes Szent István út 40. 
5349 Kenderes-Bánhalma Ságvári Endre út 66. 

 
- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos száma: 
5331 Kenderes Szent István út 56. helyrajzi szám: 1148 
5331 Kenderes Szent István út 40. helyrajzi szám: 936 
5349 Kenderes-Bánhalma Ságvári Endre út 66. helyrajzi szám: 1832/1 

 
- A projekt megnevezése, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben. 
- A pályázati konstrukció száma: KEOP-2011-4.9.0. 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezıen: 111.704.873- Ft 
- A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége 
(elszámolható költsége) a pályázattal megegyezıen: 111.704.873- Ft 
-  Az önkormányzati saját erı számszerő összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb) a 
pályázattal megegyezıen: 16.755.731- saját forrás. 
- A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezıen: 
94.949.142-  
- Az önkormányzat kötelezettség vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott 
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében 
elkülöníti. 

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

      
e.) 
Elıterjesztés az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-
2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı 
„Épületenergetikai fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat 
elkészítésére megbízási szerzıdés megkötésére.  
 
OROSZ MIHÁLY: a pályázat megírására az Aditus Zrt-vel 2011. január 3-án megkötött 
stratégiai együttmőködési megállapodásnak megfelelıen külön megbízási szerzıdést kell 
kötni, amelyben rögzíteni kell a sikerdíj mértékét, és a megbízás részletes körülményeit. A 
sikerdíj mértéke ennek a pályázatnak az esetében az elnyert támogatás 5 %-a + ÁFA lenne, 
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 ebbıl a díjból levonásra kerül a pályázat kötelezı mellékleteként benyújtandó 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 89/2011. (V.11.) Kt. számú határozata 
Az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 
kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai fejlesztések Kenderes Város 
közintézményeiben” címő pályázat elkészítésére megbízási szerzıdés megkötésérıl. 
 
            Az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. 

kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva elnevezéső pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai 
fejlesztések Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elkészítésére 
megbízási szerzıdés megkötésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A megbízási díj 
mértéke az elnyert támogatás 5%-a + ÁFA. 
A megbízási szerzıdés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.  

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 1054 Budapest Báthori u. 3. 
              é r t e s ü l n e k. 
 

 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a testületi ülésen megjelent Horváth Ferenc Józsefet, a HFJ 
KFT ügyvezetıjét, valamint Bereczki Tamás urat, akik bemutatták az önkormányzat 
tulajdonát képezı, 21 ha-os terület hasznosítására  tervezett elképzelésüket.  
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: a terveket projektor segítségével ismertette a jelenlévıkkel. 
A 21 ha-os terület hasznosítását olyan formában képzelték el, hogy a beruházás enyhítse a 
munkaerı gondokat, megoldja a bérlakás kérdést, és lehetıséget biztosítson idısek 
elhelyezésére is.. Úgy gondolták, hogy a területre lakópark megépítésével- kiegészítve egyéb 
létesítményekkel - megoldódnának  ezek a gondok. A projekt nincs részleteiben kidolgozva, 
mert kiviteli és egyéb tervekkel nem rendelkeznek. Elızetes felmérések szerint ilyen jellegő  
hasznosításra a terület alkalmas –és amennyiben a képviselı-testület az elképzeléssel egyetért 
–  a munka elkezdhetı. Álláspontja az, hogy az önkormányzatnak mindenképpen 
tulajdonosnak kell maradni a projektben, ezzel folyamatos bevétele keletkezik a 
beruházásból.( iparőzési adó, egyéb bevételek).  A projekt célja, hogy az idıseknek 
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 nyugodt, biztonságos lakhatást biztosítsanak, a fiatalok lakhatási problémái megoldódjanak, 
munkahelyeket teremtsenek, az önkormányzat adóbevételeit növeljék, illetve 50-150 fı 
foglalkoztatását biztosítsák.  A beruházáshoz a rendezési terv módosítása szükséges lesz, és a 
beépítési elıírásoknak is meg kell felelni. A területen 580 körüli blokk (lakás) helyezhetı el. 
Csak megújuló energia felhasználását tervezik. A tervek alapján a középen megépülı épület 
kb. 1600 m2-es, két szintes ingatlan, amelyben kialakításra kerülnének azok a létesítmények, 
amelyekre az idıskorúaknak szüksége lesz, valamint a szabadidı hasznos eltöltését is itt 
oldanák meg. Egy blokk 36 m2 körüli nagyságú lakás és ugyanilyen mérető garázsból állna. A 
két tőzfal megnyitásával a lakás nagysága bıvíthetı lenne. Amennyiben a Képviselı-testület 
megvalósíthatónak látja a projektet, pályázati lehetıségeket és támogatókat kell keresni. 
Meglátása szerint 2012-ben elkezdıdhet a tervezési munka, az engedélyeztetési eljárás, illetve 
pályázatok írása és a marketing munka, majd 2013-ban lehetne a kivitelezést megkezdeni.  A 
beruházási munkálatokat ütemekre kell bontani, az elsı ütemet egy év alatt be lehet fejezni, 
majd 2015-2016-ban az egész projekt befejezésére sor kerülhet. Ez attól függ, hogy hány 
épület építhetı, amely az engedélyeztetés során, valamint a rendezési terv módosításakor fog 
kiderülni. A felmerült kérdésekre legjobb tudása szerint válaszol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: érdeklıdött, hogy a tervezés során a belsı terek kialakítását 
milyen formában képzelik el? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: minden épület akadálymentesített lesz, amelynek a részletes 
tervei még nincsenek kidolgozva.  Elsı lépésként a terület hasznosításáról kell majd dönteni a 
testületnek.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érdeklıdött az elsı blokk megépítésének hozzávetıleges költségérıl. 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: nem tud mondani hozzávetıleges összeget sem, mivel nem 
ismert az ingatlanra vonatkozó beépítési elıírás. Az 580 lakás megépítése 3 milliárd forint 
körüli beruházást jelent. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a tervezett beruházás nemcsak helyi igényeket elégítene ki, hanem 
régiós szintő elvárásoknak is megfelelne. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  érdeklıdött, hogy van-e igény bérlakásokra, valamint azt kérdezte, 
hogy a projektben az önkormányzat milyen formában venne részt? 

 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: addig nem tudják megmondani, hogy milyen arányban lesz 
tulajdonos az önkormányzat, amíg nem ismert a projekt végleges költsége. Ezekben a 
kérdésekben további tárgyalások szükségesek. Úgy gondolja, hogy lesz igény mind a 
nyugdíjasok mind a fiatalok körében a lakásokra. 
                                                                                       
KIRÁLY BARNA: a városi sportcsarnok megépítésének lehetıségérıl érdeklıdött. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat jelenlegi finanszírozása és pénzügyi lehetıségei 
behatároltak. Az önkormányzat tulajdonát képezi a földterület Arról érdeklıdött, hogy a 
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 beruházás pénzügyi finanszírozása hogyan fog összetevıdni, a pályázat önerejének összegét 
milyen formában fogják biztosítani? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: a pályázatokat  kell minél szélesebb körben kihasználni, és 
megragadni minden olyan lehetıséget, amellyel a kamatterhek csökkenthetık lennének.  
 
CSATÁRI LAJOS: meglepetésként érte a bemutatott terv. A Városfejlesztési, Mezıgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottság ülésein inkább mezıgazdasági vonalon próbáltak 
gondolkodni, amely szolgáltató jellegő beruházásba testesült volna meg a távlati terveket 
illetıen. Azt kérdezte, hogy olyan lehetıségeket nem gondoltak-e végig, amely - a térség 
adottságait  maximálisan kihasználva,-  a mezıgazdasági termeléssel összefüggésbe hozható?  
A bemutatott elképzelés tetszett, ismerve a helyi körülményeket és a térség  gazdasági 
adottságait, újratárgyalásra érdemesnek tartja. Nyilvánvaló, hogy szolgáltatóipar és a szociális 
terület összekapcsolható, és egyáltalán nem lehet kijelenteni, hogy nincs realitása. Véleménye 
szerint van lehetıség másik irányban is indulni. 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: a mezıgazdasággal nem foglalkozik, nem ért hozzá. 
 
BERECZKI TAMÁS: a projekt keretén belül kulturális jellegő beruházásra is lenne 
lehetıség, amennyiben erre igény mutatkozik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: Horváth Ferenc Józseftıl kérdezte, hogy a szennyvízszippantással 
kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak, tovább érdeklıdött, hogy a szilárd hulladékszállítás 
megszervezése milyen stádiumban van? 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF: a szennyvízszippantás szolgáltatást elkezdték, várják a 
lakossági hívásokat. A szennyvízszippantás díja változatlan maradt, és úgy állapodtak meg a 
szolgáltatás beindulásakor, hogy novemberben, a rendelkezésre álló adatok alapján 
tájékoztatják a Képviselı-testületet  az addigi tapasztalatokról. A gumismőhely gépei a múlt 
héten jöttek meg,  jelenleg azok telepítése és a levegırendszer kiépítése folyik. Néhány nap 
múlva a munkát el tudják kezdeni. A szilárd hulladékszállítás engedélyeztetési eljárása 
folyamatban van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte Horváth Ferenc Józsefnek a bemutatott prezentációt. 
Nyilván a Képviselı-testület több alkalommal fog még tárgyalni a témáról. Véleménye szerint 
az elidısödı lakosság igényeit figyelembe véve nagyon jó ötlet a bemutatott beruházás. 
 
FODOR IMRE: a közelmúltban pályázat kiírására került sor bel és csapadékvíz védelmi 
munkák fejlesztésére, valamint belvízelvezetı rendszer rekonstrukciójára. A pályázat 
benyújtásához megvalósíthatósági tanulmánnyal és mőszaki tervvel kell rendelkezni. A 
csatornahálózat hossza városunkban 8 km, ennek a mőszaki számításokkal becsült értéke 
közel 300 millió Ft. A tanulmányterv elkészítésének költsége 2 millió Ft, tervezési költsége 
2,5 millió Ft körül van.  Amennyiben lehetıség van rá, célszerőnek látná a terv elkészítését. 
 
PÁDÁR  LÁSZLÓNÉ köszöntötte Horváth Ferenc Józsefet abból az alkalomból, hogy május 
5-én a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület elnökének választották.  
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Horváth úr olyan egyesület vezetését vállalta el, amely több évtizedes múltra tekint vissza. A 
Képviselı-testület nevében sok sikert kívánt munkájához, egyben megköszönte Király 
Barnának az elmúlt nyolc évben végzett elnökségi munkáját 
 
HORVÁTH FERENC JÓZSEF megköszönte a jókívánságokat. 
 
KIRÁLY BARNA: amennyiben az elızıekben ismertetett projekt megvalósul, a sportpálya 
építése is megoldódna. Örül, hogy az elmúlt nyolc évben együtt dolgozhattak. Úgy érzi, hogy 
a megválasztott új elnökség tevékenységével és irányításával a város sport élete fejlıdni fog. 
Elnökségi munkájához nyújtott segítséget ezúton is megköszönte. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság napirendjére 
tőzte a város sportéletérıl szóló beszámoló megtárgyalását. Nagyon részletes beszámolót 
kaptak Király Barnától. A bizottsági ülésen is kirajzolódott az az igény, hogy a labdarugó 
szakosztály mellett más szakosztályok is beinduljanak. A bizottság ülésen az Apáczai Csere 
János Általános Iskola tömegsportjáról is képet  kaptak. Tárgyaltak a  testvérvárosi 
kapcsolatokról is, amelyet a bizottság  szeretne  felfrissíteni, és kibıvíteni. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT az Apáczai Napok rendezvényeire hívta az érdeklıdıket. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a Mővelıdési Házban megrendezésre kerülı OVI Gálára, 
valamint a 27-én megtartásra kerülı egész napos rendezvényre várnak minden érdeklıdıt. 

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a napokban megtekintették a leendı piac helyszínét. Piaccsarnok 
kialakítására, valamint az infrastruktúra kiépítésére pályázati lehetıség van, 95 %-os 
támogatottság mellett. A pályázat benyújtását támogatja. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az 
intézmények többségét már meglátogatta, tájékozódtak tevékenységükrıl. Most Kenderes 
Város Vízmő tevékenységérıl szeretnének képet kapni, amelyhez kéri a Vízmő vezetıjének 
segítségét.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Vízmő vezetıjével egyeztessenek idıpontot. Bejelentette, hogy a 
Képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját fellebbezés tárgyalása miatt.  
 
A Képviselı-testület nyílt ülését 18 óra 53 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. május 11-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 11-i 
ülése napirendjének elfogadásáról       76/2011. 
 
 Dr Bencze Miklós háziorvos foglalkoztatásáról     77/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2011.(V.19.) 
     önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) 
     önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 16/2011.(V.19.) 
     önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérıl 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak 2010. évi ellátásáról készített átfogó értékelésérıl  78/2011. 
 
4./ A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház Szervezeti és Mőködési 
     Szabályzat jóváhagyásáról      79/2011. 
 
5./ A Nagykun Hagyományırzı Társulás mőködtetésére kötött 
     megállapodás módosításáról      80/2011. 
 
6./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó 
     Megállapodás módosításáról      81/2011. 
 
7./ Az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2011/2012-es 
     tanévben indítható elsı osztályok számáról    82/2011. 
 
8./  Az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodájának további mőködésérıl 83/2011. 
 
9./ Bíráló bizottság létrehozásáról      84/2011. 
 
10/ 

a.) A Reálmed Kft, a Kisújszállási Kistérségi Központi Háziorvosi 
            Ügyelet üzemeltetıjének 2010. évi beszámolójáról   85/2011. 
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      Napirend:                                                    Szám: 
 

b.) Az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program,  
      KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések  
      megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső  
      pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai fejlesztések  
      Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat  
      elıkészítési költségeként felmerülı épületenergetikai felmérések  
      és pályázati szintő tervdokumentáció elkészítıjének kiválasztásáról   86/2011 
 
c.) 

 
            Az Új Széchenyi Terv,  Környezet és Energia Operatív Program,  
 KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések  
 megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső  
 pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai fejlesztések  
 Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat  
 elıkészítési költségeként felmerülı megvalósíthatósági  
            tanulmány elkészítıjének kiválasztásáról                                             87/2011 
 

 
d.) Pályázat benyújtására az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia  
      Operatív Program, KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai  
      fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva  
      elnevezéső pályázati konstrukcióra „Épületenergetikai fejlesztések  
      Kenderes Város közintézményeiben” címmel      88/2011 
 
e.) Az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, 
      KEOP-2011-4.9.0. kódszámú, Épületenergetikai fejlesztések  
      megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső  
      pályázati konstrukcióra készülı „Épületenergetikai fejlesztések 
      Kenderes Város közintézményeiben” címő pályázat elkészítésére  
      megbízási szerzıdés megkötésérıl                                                      89/2011 

 
          
f.) Az önkormányzat tulajdonát képezı 21 ha-os terület hasznosításának 
      lehetıségérıl                                                        ---- 

 
 
      
 
 
 
 
 


