
 J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester.- 
 
Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetıje, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Dr. Gaszparjan Karen 
jegyzı, Fodor Imre köztisztviselı, Korpás Bálint, Vargáné Borók Ilona, Bozsó Györgyné, 
Koncz Erzsébet, Lódiné Balassa Edit, Baktai Józsefné, Boda Zoltán meghívott, Csatóné 
Barabás Irén, Csorjáné Czifra Szilvia, Barabás Miklósné, Nagyné Lichner Margit, Nász 
Miklós, Körmös Sándorné, Veres Péter, Dr. Szőcs László érdeklıdık, valamint Kun 
Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. A képviselı-testület nevében 
köszöntötte az országos, regionális és megyei versenyeken eredményesen szereplı diákokat és 
felkészítı tanáraikat. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 14-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a napirendi pontok tárgyalása elıtt a képviselı-testület nevében 
köszöntötte, és könyvjutalomban részesítette az Apáczai Csere János Általános Iskola azon 
tanulóit, akik a különbözı tanulmányi versenyeken eredményesen szerepeltek. Köszönetét 
fejezte ki a felkészítı tanárok áldozatos munkájáért. Bízik abban, hogy a jövıben is hasonló 
szép eredményeket érnek el. 
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1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 
rendelet módosításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet-tervezet 2. számú 
mellékletében az intézményfinanszírozás miatti halmozódás helyes összege 260893 e Ft, az 
összesen intézményfinanszírozás miatti halmozódás nélküli összeg 1320508  e Ft. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elıterjesztésben szerepel, hogy az általános iskola tornatermének 
felújításához kapcsolódó pályázat önerejét a képviselı-testület a 2011. évi költségvetés 
terhére határozta meg. Érdeklıdött, hogy az ingatlan értékesítés bevételi elıirányzatának 
növelése, hogyan tudja biztosítani a felújítás fedezetét. 
 
BÍRÓ CSABA: a felújítás fedezete annyiban képzıdik, amennyiben ingatlan értékesítés 
történik. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
17/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

megállapításáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. június 14. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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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 Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete az ebtartásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva megvizsgálta az önkormányzat ebtartásról szóló 
rendeletét, és megállapította, hogy a rendelet bevezetı része, a 2. § (3) bekezdése és 8. §-a 
jogszabálysértı. Az észrevételnek megfelelıen módosításra került a rendelet, valamint az 5. § 
(1) bekezdés e) pontja kiegészült azzal, hogy nem szabad ebet beengedni, bevinni a 
játszótérre, valamint a Horthy-liget játszótéren átvezetı útszakaszára.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az állattartásról szóló rendelet szabályozza az iparszerő ebtartás 
szabályait. A közelmúltban gondot okozott a kutyaürülék elhelyezése, ezért úgy gondolja, 
hogy ezzel a problémával is foglalkozni kell. Véleménye szerint, a rendeletben pontosabban 
be kellene határolni azt az útszakaszt, ahol nem lehet kutyával bemenni. Szintén pontosítani 
kell az ebek közterületen történı szájkosár használatát, mivel a rendelet kizárólag az egyed 
jellemzıen agresszív magatartásának ismerete esetén teszi azt kötelezıvé.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a Horthy-liget játszótéren átvezetı útszakaszának a két végén 
egy-egy tiltó tábla kerül elhelyezésre, ami egyértelmően jelzi, hogy oda nem lehet ebet 
bevinni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a kutyaürülék elhelyezésével kapcsolatban felmerült 
probléma kivizsgálásával kapcsolatban már történt intézkedés, de a folyamatban lévı ügyrıl 
nem kíván felvilágosítást adni. Az ebek szájkosár használatánál a tulajdonosnak kell tisztába 
lenni azzal, hogy milyen jellemzıkkel rendelkezik az eb. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, a közterületen valamennyi eb vonatkozásában 
elı kellene írni a szájkosár használatát. Javasolja, hogy a Horthy-ligetbe egyáltalán ne 
lehessen bevinni ebet. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: amennyiben a közterületen valamennyi ebre kötelezıen 
elıírják a kötelezı szájkosár használatot, úgy ez a lakosság számára többlet költséget jelent, 
és az egészen kistermető ebekre is vonatkozik. Véleménye szerint, ezt a szabályozást át kell 
gondolni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az ebek veszettség elleni oltását kötelezıvé kell tenni, és szigorúan 
szankcionálni kell a kötelezettségszegést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: magasabb szintő jogszabály elıírja, hogy kötelezı a saját tulajdonban 
lévı ebek veszettség elleni oltását elvégeztetni. 
 
CSATÁRI LAJOS tapasztalata szerint, általában nagytermető kutyákat sétáltatnak a 
közterületen. Véleménye szerint, is ki kellene tiltani a kutyákat a ligetbıl. A kormányhivatal 
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 törvényességi észrevételével kapcsolatban felhívta a jegyzı úr figyelmét arra, hogy a jövıben 
nagyobb figyelmet fordítson a rendeletek elıkészítésére és a jogszabálysértés elkerülésére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban a közigazgatási hivatal gyakorolta az önkormányzatok felett 
a törvényességi ellenırzési jogkört. Úgy gondolja, hogy az észrevételben szereplı hibák 
orvosolhatók. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet tárgyalása során elhangzott 
módosító javaslatokat: 
 
5. § (1) Nem szabad ebet beengedni, bevinni, illetve megtőrni 
e) játszótérre, valamint a Horthy-liget egész területére. 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elhangzott módosító javaslatot 6 fı 
egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
3. § (5) Minden közterületen sétáltatott eb szájkosárral legyen ellátva. 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elhangzott módosító javaslatról 3 fı 
támogató szavazatával és 3 fı ellenvéleményével szavazott. 
Pádár Lászlóné polgármester a szavazás eredményeként megállapította, hogy ebben a 
módosító javaslatban nem született érvényes döntés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta a módosító javaslattal elfogadott rendelet-
tervezetet: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
18/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete 

 
az ebtartásról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. június 14. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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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 Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátásokról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy a rendelet módosítását szintén a 
kormányhivatal törvényességi észrevétele tette szükségessé. A módosítás a rendelet bevezetı 
részét és a 14. §-át érinti. A rendelet bevezetı részben kiegészítésre került a felhatalmazásra 
és feladatkörre vonatkozó jogszabályi hivatkozás. A 14. § utolsó szava a meghaladja szóról, 
az eléri szóra módosult. 
 
CSATÁRI LAJOS ismételten felhívta a jegyzı úr és az apparátus figyelmét arra, hogy a 
jövıben a jogszabálysértés elkerülése érdekében komoly figyelmet fordítson a pontos, 
szakszerő munkavégzésre, mivel ezek a törvényességi észrevételek minısítik a hivatal 
munkáját is. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. június 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
4.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményvezetıi 
állására benyújtott pályázatról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium intézményvezetıi állására kiírt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. A 
pályázó Pardi Sándor a középiskola jelenlegi megbízott igazgatója. A pályázó megfelel a 
pályázati felhívásban szereplı feltételeknek. A véleménynyilvánításra jogosultak 
véleményezték a pályázatot. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság meghallgatta a 
pályázót, megismerkedett elképzeléseivel, szakmai programjával. A kialakított vélemények 
alapján a Bizottság alkalmasnak tartja a pályázót az igazgatói feladat ellátására és 
egyhangúlag támogatja Pardi Sándor intézményvezetıi megbízását. 
 
 CSATÁRI LAJOS sajnálja, hogy a pályázati eljárás során nem alakult ki versenyhelyzet, de 
ez természetesen nem befolyásolja kedvezıtlenül a benyújtott pályázatot. A pályázat 
tartalmazza azokat a stratégiai elképzeléseket, amelyek szervesen kapcsolódnak az országos 
oktatáspolitikai programokhoz. A pályázatban megemlítésre kerül, hogy „az intézményben 
egyre növekvı számban megjelenı sajátos nevelési igényő tanulók segítése, magatartási 
zavarok leküzdése érdekében egy fı gyógypedagógus hozzáértı szakmai munkája segíti a 
felzárkóztató munkát.” Számára ez szokatlan, hiszen az İ iskolás korában még nem 
használták ezt a kifejezést. Elgondolkodtatónak tartja a pályázatban szereplı alábbi mondatot: 
„Be kell vallanunk ıszintén, hogy a tanulóink egy részének elıképzettsége nem éri el azt a 
szintet, melyet jogosan elvárhatnánk azoktól, akik a nyolcadik évfolyam elvégzése után 
hozzánk jelentkeznek továbbtanulási szándékkal.” Ezeket a sorokat olvasva, felvetıdik benne 
az a kérdés, hogy milyen oktatási színvonalon folyik az általános iskolai oktatás. 
Természetesen itt nem a kenderesi iskolára gondol, hanem egy általános országos problémáról 
beszél. Véleménye szerint, érdemes lenne ezzel mélyebben foglalkozni, és szakmai 
összehasonlításokat végezni. Örömére szolgál, hogy az iskola kihasználja az iskolarendszeren 
kívüli képzés, a felnıttképzés és átképzés szervezésének a lehetıségét. Meggyızıdése, hogy 
az intézmény a felnıttképzés biztosításával egyfajta helyzet elınybe kerül. A maga részérıl 
mindenféleképpen támogatja a pályázó szakmai elképzeléseit. A pályázatban nagyon profi 
módon kerültek megfogalmazásra a szakmai alapelvek. Támogatja Pardi Sándor 
intézményvezetıi megbízását. 
 
PARDI SÁNDOR a sajátos nevelési igényő tanulókkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
rendszerváltás elıtt ezek a gyerekek a kisegítı iskolákba jártak. A rendszerváltozás és az 
oktatáspolitikai irányelvek változása következtében elkezdıdött ezeknek a gyerekeknek a 
normál közoktatási osztályokba történı integrálása, ezzel is megteremtve és elısegítve 
számukra az esélyegyenlıséget.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a sajátos nevelési igényő gyermekekkel a pedagógia külön ága 
foglalkozik. Ezeknek a gyerekeknek jó része élete végéig sajátos nevelési igényő marad 
valamilyen, részképesség hiánya, vagy szociális hátrány következtében. A gyógypedagógusok 
feladata, hogy ezeknek a gyerekeknek segítséget, támogatást nyújtsanak a különbözı 
fejlesztési technikákkal és módszerek alkalmazásával.  Nem csak a középiskolákban, hanem a 
fıiskolákon és az egyetemeken is találkozhatnak ilyen tanulókkal.  
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NAGYNÉ LENGE MARGIT elmondta, hogy nem csak a kenderesi iskolában vannak sajátos 
nevelési igényő tanulók. A kenderesi középiskolába a nyolcadikos tanulók közül mindössze 
5-6 fı jelentkezett. 
 
CSATÁRI LAJOS az İ idejében a gépipar elit szakmájába csak az igazán kiváló képességő 
tanulók kerülhettek be. A sajátos nevelési igényő tanulók ebbe a szakmába nem kerülhettek 
be. Minden gyereknek meg kell találni a képességének megfelelı szakmát és oktatási 
intézményt. Tévedés azt hinni, hogy a mai modernkor a technikai vívmányaival, újításaival 
minden esetben hat kedvezıen hat a közoktatásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ magánszemélyként, illetve pedagógusként is nagyon nehéz eldönteni, 
hogy a régi vagy a mai oktatási rendszer és módszer a hatékonyabb. A pedagógusoknak 
alkalmazkodni kell a mai követelményekhez, változnak a gyerekek és otthonról is más 
viselkedési formát hoznak, mint ezelıtt. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  véleménye szerint, jó dolog lett volna, ha van konkurencia, mert így 
lehetıség nyílt volna az összehasonlításra. Nagyon szimpatikus volt számára az igazgató úr 
azon döntése, amikor İzse Máriát bízta meg az igazgatóhelyettesi feladatok ellátásával. 
Nagyra értékeli az igazgató úr munkatársaival és külsı környezetével folytatott 
kommunikációját. Támogatja Pardi Sándor intézményvezetıi megbízását. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 98/2011.(VI..14.) Kt. számú  határozata 
Pardi Sándor igazgatói megbízásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva,  
2011. augusztus 1-i hatállyal, 2016. július 31-ig megbízza 

 
Pardi Sándor 

 
Kisújszállás, Határ út 27. szám alatti lakost, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával.  
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 61. §  
(1) bekezdés i) pontja alapján „I” fizetési osztály 13. fizetési fokozatának, valamint a 
66. § (2) a) pontjának és (7) bekezdésének megfelelıen, 325.200,- Ft-ban, magasabb 
vezetıi pótlékát  a pótlékalap (20.000 Ft) 300 %-ában, - 60.000 Ft-ban –, állapítja 
meg. 
 
Errıl: 1./ Pardi Sándor Kisújszállás, Határ út  

  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi  

     Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  

     Osztálya, Helyben 
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5./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kenderes, Szent I. út 27. 

  6./ Irattár 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ gratulál Pardi Sándor intézményvezetıi megbízásához, további 
munkájához sok sikert, erıt, egészséget és kitartást kíván. 
 
PARDI SÁNDOR megköszönte a képviselı-testület bizalmát. 
 
 
5.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottság 
ügyrendjérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KORPÁS BÁLINT: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló törvény elıírásai alapján került összeállításra az ügyrend. Egy rövidebb és egy 
részletesebb ügyrendet készített elı, amelyek közül a Felügyelı Bizottság a részletesebb 
változatot fogadta el. A törvény a Felügyelı Bizottság részére évi egyszeri ülést ír elı, jelen 
ügyrendben félévi egyszeri ülés szerepel. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a Felügyelı Bizottság elnökének személyérıl érdeklıdött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Felügyelı Bizottság elnöke Demeter István. 
 
CSATÁRI LAJOS az ügyrend 1.1.5. pontja szerint: „A Felügyelı Bizottság tagjai 
újraválaszthatók, és e tisztségükbıl ıket a Társaság tagja bármikor visszahívhatja.” Módosító 
indítványában javasolta, hogy a társaság tagja helyett az alapító kizárólagos hatáskörébe 
kerüljön ez a jogkör. Nagyon fontosnak tartja a Felügyelı Bizottság munkáját, ami 
felelısségteljes munkavégzést igényel, és az ügyvezetı munkavégzésének az ellenırzésére is 
kiterjed. Elmondta, hogy elég sok kritikát kap a lakosság részérıl az ügyvezetı 
munkavégzésével kapcsolatban. Az újságban megjelent egy hirdetés, amelyben közlésre 
került az ügyvezetı elérhetısége és a személyes ügyfélfogadásának az idıpontja a 
Polgármesteri Hivatalban. Elıfordult, hogy az ügyvezetı úr a megjelölt idıpontban nem 
tartózkodott a hivatalban. Felhívta az ügyvezetı úr figyelmét a munkaidı pontos betartására 
és munkaköri feladatok maradéktalan ellátására. Az önellátásra történı berendezkedés és a 
település gazdaságának a beindítása olyan komoly, összetett feladatot jelent, amit csak 
megbízható munkavégzéssel lehet megvalósítani. Javasolta, hogy a hivatal épületében 
biztosítsanak egy irodát az ügyvezetı úr részére, ahol eleget tud tenni munkavégzési 
kötelezettségének.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Kft-vel kapcsolatban lakosság részérıl hozzá is eljutott néhány negatív 
észrevétel. A nonprofit Kft. pár hónapja alakult meg, ezért úgy gondolja, hogy ilyen rövid idı 
után nem lehet látványos eredményeket produkálni. Tájékoztatásul elmondta, hogy Korpás  
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Bálint közremőködésével két pályázat került benyújtásra. Bízik a Kft. eredményes 
mőködésében és az ügyvezetı szakértı munkájában. 
 
KORPÁS BÁLINT: tagadhatatlan, hogy volt olyan alkalom, amikor a meghirdetett 
idıpontban nem tartózkodott a hivatalban. Véleménye szerint is kedvezıbb megoldás lenne, 
ha a hivatalban biztosítanának részére irodát, és ott végezhetné a munkáját.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Csatári Lajos ügyrendre tett módosító javaslatát: 
1.1.5. „A Felügyelı Bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükbıl ıket az alapító 

bármikor visszahívhatja.” 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elhangzott módosító javaslatot 6 fı 
egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 99/2011.(VI..14.) Kt. számú  határozata 
a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı Bizottságának Ügyrendjérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Felügyelı 
 Bizottságának Ügyrendjérıl szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Korpás Bálint 
       ügyvezetı igazgató 5331 Kenderes, Rákóczi út 38. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
. 
6.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Javadalmazási 
Szabályzatáról 
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 15 óra 15 perckor elment, a jelenlévı  képviselık  
létszáma 5 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ tudomása szerint a Felügyelı Bizottság tagjai nem részesültek 
tiszteletdíjban. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 100/2011.(VI..14.) Kt. számú  határozata 
a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Javadalmazási Szabályzatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Javadalmazási 

Szabályzatáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete  
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Errıl: 1./ Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Korpás Bálint 

       ügyvezetı igazgató 5331 Kenderes, Rákóczi út 38. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
7. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.)  
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás módosításáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  101/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl  
szóló megállapodás módosításáról 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-  
     szervezési  Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás módosítását és 
     módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
     tartalommal elfogadja.  
   
2./Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 
     polgármestert  a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 
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     Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testület tagjai, Helyben 
               2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Elnöke, 
                    Szolnok, Kossuth L. út 2. 
               3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Tóth Bálint Bánhalma, 
Ságvári Endre út 37. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat 
tulajdonát képezı 1908 hrsz-ú 1400 m2, 1909 hrsz-ú 1389 m2, és 1910 hrsz-ú 1383 m2 
nagyságú ingatlanokra. A telkek a Ságvári Endre útról nyíló közben vannak, közmővesítéssel 
nem rendelkeznek, földút mellett, a település déli része és szántóföld határán találhatók. A 
telkeket jelenleg Lipcsei Pálné bánhalmi lakos bérli. Tóth Bálint kérelmében leírta, hogy 
ıstermelıi tevékenységét kívánja bıvíteni díszfa iskolai növények és zöldségek 
termesztésével, amelyhez szeretné az ingatlanokat megvásárolni. Az ingatlanok nagysága 
összesen 4.172 m2. Személy szerint támogatja a kérelmet, hisz a vállalkozás bıvítés 
munkahelyet is teremteni fog. Az ingatlanok árát a helyben kialakult értéken, 100 Ft/m2  áron 
javasolta meghatározni. Kérte a Képviselı-testület tagjainak véleményét a kérelemmel 
kapcsolatban.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy tudja, hogy a család jelenleg is foglalkozik díszfa iskolai 
növények termesztésével, amelyet bıvíteni szeretnének.                                                                                                                        
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 102/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képezı, 1908 hrsz-ú, 1400 m2, 1909 hrsz-ú, 1389 m2, valamint az 
1910 hrsz-ú, 1383 m2 nagyságú ingatlanok értékesítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy értékesíteni  
 kívánja a tulajdonát képezı, 1908 hrsz-ú, 1400 m2, a 1909 hrsz-ú, 1389 m2, valamint 
 a 1910 hrsz-ú, 1383 m2 területő ingatlanokat Tóth Bálint Bánhalma, Ságvári E. út 
 37. szám alatti lakosnak. 
 Az ingatlanok vételárát 100 Ft/m2 árban, összesen 417.200 Ft-ban határozza meg, 
 amelyet az adás-vételi szerzıdés aláírásával egyidıben, a Polgármesteri Hivatal 
 házipénztárába kell befizetni. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi 
 szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1./ Tóth Bálint 5349 Bánhalma, Ságvári út 37. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4. Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt napokban megkereste az önkormányzatot Gál György 
vállalkozó, az önkormányzat tulajdonát képezı 21 ha-os terület hasznosításával kapcsolatban. 
Az ajánlatot a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi 
ülésén is tárgyalta. Idıközben Gál úr megbízta dr Szőcs László ügyvédet, hogy ismertesse a 
Képviselı-testülettel az ingatlannal kapcsolatos elképzeléseit, terveit.  Az ügyvéd úr írásbeli 
ajánlatában közölte, hogy megbízója tulajdonát képezi a GÁL MOBIL Kft nevő gazdasági 
társaság, amelynek Gál György a kizárólagos képviselıje. Gál György az önkormányzat 
tulajdonában lévı 21 ha-os területet alkalmasnak találná arra, hogy létrehozzon elsı ütemben 
egy szerelıcsarnokot, irodaházat, az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó vetımag, vegyszer, 
mőtrágya, mezıgazdasági gép kereskedelmi központot a hozzá tartozó kiszolgáló 
létesítményekkel együtt, valamint egy mezıgazdasági gép szerviz hálózatot a szükséges 
személyzettel. A cég a továbbiakban egy terményszárítót, és tisztító egységet is létre kíván 
hozni, valamint az ehhez tartozó tárolókapacitást lehetıvé tevı felépítményeket kíván 
építtetni, továbbá a terület fennmaradó részén a mezıgazdasági termelési folyamatot, a 
termıföldhöz kapcsolódó mezıgazdasági tevékenységek és gépek bemutatatását lehetıvé 
tevı, szakmai napok megrendezésére alkalmas bemutatókat kíván szervezni évente 3 
alkalommal, amelyhez a terület egy részét ki sem kellene venni a mővelés alól. A beruházás 
kezdeti szakaszában 10 fı állandó munkaerıt kíván foglalkoztatni a cég. Figyelmet érdemel 
ezen kívül az is, hogy a tevékenység megvalósítása és mőködtetése esetén az önkormányzat 
jelentıs helyi adóbevételhez, - iparőzési, gépjármőadó – jutna. Gál György az ingatlanra 
4.470.000 Ft-os vételár ajánlatot adott, amelyet a szerzıdéskötéssel egyidejőleg egy 
összegben hajlandó megfizetni a szerzıdéssel járó költségek vállalása mellett. A testületi 
ülésen jelen van Dr Szőcs László ügyvéd úr, valamint Veres Péter, aki a megbízó 
meghatalmazottja.  
Megkérdezte Képviselı-társait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve a bizottsági 
ülésen felvetıdöttekkel kapcsolatban van-e kérdésük, véleményük? Elıre bocsátja, hogy ı 
személy szerint ebben a kérdésben nem javasol döntést a mai testületi ülésen. A 21 ha-os 
területre,  - amely az önkormányzat számára nagy értéket képvisel- olyan befektetıket 
várnának, akik legalább 40-50 embert foglalkoztató munkahelyet teremtenek. Ez nem azt 
jelenti, hogy a felajánlott lehetıséget elvetik, mert az önkormányzat minden segítséget meg 
fog adni ahhoz, hogy a beruházás a település más területén megvalósuljon, mivel nagy 
szükség lenne a munkahelyteremtı beruházásokra, de úgy gondolja, hogy az önkormányzat 
részérıl „nagy ár” egy 10 fıt foglalkoztató munkahellyel szemben a 21 ha-os terület 
értékesítése. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen is kifejtette véleményét, amelyet most is 
megismételt, miszerint a tervezett szolgáltatás nem jelentene konkurenciát a helybeli 
vállalkozóknak. Fontosnak tartja, hogy a cég megjelenjen a településen. Véleménye szerint az 
ajánlati ár nincs arányban az ingatlan piaci értékével, mivel az lényegesen többet ér. Javasolta 
a bérleti formában történı hasznosítás lehetıségének vizsgálatát is. Véleménye szerint keresni 
kell olyan területet a településen, amely alkalmas lenne a beruházás megépítésére. 
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DR SZŐCS LÁSZLÓ: az írásos ajánlat kiegészítéseként elmondta, hogy a megjelölt 10 fı 
csak a kezdeti tervezett létszám. Az ingatlan hasznosítására több fajta megoldást látnak. A 
megjelölt vételi ajánlati árat irányárként értik, amely tárgyalási alapot képezhet. 
 
CSATÁRI LAJOS: úgy emlékszik, hogy a bizottsági ülésen a „termelés” szó nem hangzott el 
és talán ebbıl adódik az a kérdés, hogy a beruházónak milyen elképzelései vannak az ingatlan 
hasznosításával kapcsolatban. A gazdák részérıl a szárítás és a tárolás kapacitása a 
leglényegesebb kérdés. A maga részérıl további konzultációt javasol az elképzelésekrıl.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy végeztek-e piackutatást a beruházással 
kapcsolatosan, valamint azt kérdezte, hogy a többi érintett földtulajdonossal felvették-e a 
kapcsolatot? 
 
VERESS PÉTER: úgy tudja, hogy nem volt egyeztetés a földtulajdonosokkal. 
 
FODOR IMRE az a kérése, hogy az ingatlan beépíthetıségével, illetve más szakmai 
kérdésekkel kapcsolatosan  keressék a Polgármesteri Hivatal munkatársait. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy zárják le a vitát azzal, hogy az ingatlan eladással 
kapcsolatosan további egyeztetésekre van szükség. A Képviselı-testület- megfelelı 
információk birtokában – a késıbbiekben döntsön a vételi ajánlatról.   
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 15 óra 38 perckor visszaérkezett, így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık száma 6 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 103/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képezı 0571 hrsz-ú, 21 ha 4553 m2 területő ingatlanra 
érkezett vételi ajánlatról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a tulajdonát képezı, 0571 hrsz-ú, 21 ha 4553 m2 területő ingatlanra, 
 Gál György, 6235 Bócsa, III. kerület, Tanya 1. szám alatti lakos részérıl 
 érkezett vételi ajánlatról szóló döntését – további egyeztetések és információk 
 beszerzése miatt – elnapolja. 
            A Képviselı-testület a megfelelı információk birtokában dönt a késıbbiekben 
 a vételi ajánlatról. 
 
 Errıl: 1./ Dr Szőcs Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Kossuth L. út 3. fsz. 5. 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kenderesi szervezetének 
képviselıje, Veresné Nagy Margit a Képviselı-testület jóváhagyását kérte kettıs kereszt 
felállításához. A kereszt felállításának helye a Területi Gondozási Központ Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat (Kenderes, Szent István út 58. szám alatti ingatlan) épülete elıtti 
parkos terület, amelynek helyrajzi száma 1291/1. Kéri a Képviselı-testület jóváhagyását a 
helyszín kiválasztásával kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
FODOR IMRE: a Képviselı-testület korábbi ülésén elviekben támogatta a kettıs kereszt 
felállítását, valamint úgy határozott, hogy a helyszín kiválasztásáról a késıbbiekben dönt. A 
lehetséges helyszínt a Posta elıtti területen jelölték meg. A helyszínt megvizsgálták, és 
megállapították, hogy a terület közmőellátottsága, és a kereszt nagysága miatt nem alkalmas a 
annak elhelyezésére, ezért a Családsegítı Szolgálat elıtti parkos területre javasolták a kereszt 
felállítását. A helyszínt a kérelmezıvel is egyeztették.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a kérelmet megtárgyalta, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 104/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmérıl, kettıs kereszt felállításának helyszínérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmét, 
 kettıs kereszt felállításáról. 
 A Képviselı-testület a felállítás helyszínét a Területi Gondozási Központ 
 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat elıtti területen (Szent István út 58.) 
 jelöli meg. 
  
 Errıl: 1./ Veresné Nagy Margit 5311. Kenderes, Arany J. út 42. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület decemberi ülésén határozott arról, hogy 2011. 
december 31-tıl  a  Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló hulladékszállítási 
szerzıdést felbontja. Ahhoz, hogy a szerzıdés felbontásra kerüljön, a Képviselı-testület 
határozata is szükséges. Kérte, szavazzanak a szerzıdés felbontásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ reméli, hogy a szolgáltatás színvonala nem fog csökkeni, illetve a 
szolgáltatás díja sem fog emelkedni a szerzıdés felmondása miatt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 105/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra vonatkozó 
szerzıdés felmondásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra 
 vonatkozó szerzıdést 2011. december 31-i határidıvel felmondja.  
 
 Errıl: 1./ Kisújszállási Városgazdálkodási  Kft Kisújszállás,  Kossuth L. út 74.. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
f.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a Túrkevén megrendezett  
turisztikai konferencián elhatározás született arról, hogy térségi összefogással megalapításra 
kerül az Alföldi barangolások térségi turisztikai egyesület. Létrehozásának célja az, hogy a 
tagönkormányzatok programjait kölcsönösen megismerjék, a rendezvényeket propagálják.  
Közös kiadványokat is terveznek a csatlakozó települések ajánlatával.  Az egyesületi tagdíj 5 
Ft/lakos/év. Kérte  a Képviselı-testület tagjait, döntsenek arról, hogy csatlakoznak-e az 
egyesülethez.    
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 106/2011./VI.14./ Kt. számú határozata 
az Alföldi Barangolások Turisztikai Egyesületbe történı belépésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 az Alföldi Barangolások Turisztikai Egyesület tagja kíván lenni. 
 A tagdíj mértéke 5 Ft/lakos/év, melyet a Képviselı-testület 
 2011. évi költségvetésének terhére biztosít. 
 
 Errıl: 1./ Alföldi Barangolások Turisztikai Egyesület Túrkeve, 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a mai napon Dr Tarjáni Nagy Sándor ügyvéd úr, a Repülıgépes 
Szolgálat jelenlegi tulajdonosa, Szabó Lajos megbízásából megkereste azzal, hogy az 
önkormányzatnak megvásárlásra ajánlja fel az ingatlant. Ügyvéd úr arra, kérte, hogy a 
Képviselı-testület tárgyaljon a lehetıségrıl, és próbáljon kialakítani egy álláspontot a 
megvásárlást illetıen. Az ingatlan irányára 95-100 millió Ft körül van. Ismerve az 
önkormányzat anyagi lehetıségeit, nem lát reális esélyt a megvásárlásra, mivel anyagi forrás 
nem áll rendelkezésükre. Abban kér segítséget a Képviselı-testület tagjaitól, hogy 
tolmácsolják a helyi vállalkozók felé ezt a lehetıséget.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ feltételezi, hogy ügyvéd úr azért kereste meg az önkormányzatot, 
hogy a tulajdonos még az árverés elıtt értékesítse az ingatlant. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi újság következı számában közlemény fog megjelenni, melyben 
cáfolja a vidéki roma családok betelepítésével kapcsolatos híreszteléseket. Tájékoztatni fogja 
a lakosságot, hogy ennek a hírnek semmiféle valóságtartalma nincs. Kéri, hogy ezt a 
Képviselı-testület tagjai is tolmácsolják a lakosság felé. 
 
Kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elmúlt testületi ülésen tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra Települési Környezetért 
Díj címre, Épített örökség kategóriában a Horthy kastéllyal pályáztak és 100 ezer Ft-ot 
nyertek. Kérte a Képviselı-testületet, engedélyezze, hogy a megnyert összeget a kastély 
kertjében lévı sétányokra, vörös salak vásárlására használhassák fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 107/2011.(VI.14.) Kt. számú határozata 
a Települési Környezetért Díjjal kapott támogatási összeg felhasználásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy a Települési Környezetért Díjjal kapott 100 ezer Ft-ot 
 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére vörös salak vásárlására 
  biztosítja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatást adott arról, hogy a PORR Kft építésvezetıje 51 m3 földet 
biztosít a gazdálkodók által használt utak kátyúinak töltésére. 
 



 
- 17 – 

 
 
 

KROKAVECZ LÁSZLÓ információja szerint a Mővelıdési Ház egyik helyisége a Magyar 
Szocialista Párt tulajdonában van, amelyért a Kincstári Vagyonigazgatóságnak az 
önkormányzat bérleti díjat fizet.  
 
FODOR IMRE a volt MSZMP iroda tulajdoni hányada a Magyar Állam tulajdonát képezi, 
kezelıje a Kincstári Vagyonigazgatóság, ezért a tulajdon rész használatáért az önkormányzat   
bérleti díjat fizet az Igazgatóságnak. Már több alkalommal kezdeményezték az ingatlan 
tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba történı átadását, eddig eredménytelenül.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismételten meg fogják keresni a Vagyonigazgatóság illetékes osztályát, 
az átadás lehetıségével kapcsolatban. 
 
CSATÁRI LAJOS a Polgárırség tagjai részérıl olyan kérés érkezett hozzá, hogy szeretnék 
kitenni az  „Ezen a településen polgárırség mőködik” táblát, valamint arról érdeklıdött, hogy 
a pályázaton nyert térfigyelı kamerák mőködnek-e? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Megyei Polgárırség felé kell jelezni a kérést a táblák 
kihelyezésével kapcsolatban. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül nyertek négy 
darab térfigyelı kamerát, amelynek a mőködtetésével kistérségi szinten folyamatosan gondok 
vannak. A probléma az elmúlt társulási ülésen is napirendre került, amelynek megoldását 
folyamatosan szorgalmazzák.  
 
CSATÁRI LAJOS ismét jelezte a horgászok problémáját, miszerint a horgászhelyeken 
nagyon kevés hal van, a horgászdíj viszont magas. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezt a problémát országgyőlési képviselı úrnak is jelezték már. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, a májusban megtartott bírósági tárgyalás eredményérıl, 
valamint a Lajkó András által vázolt elképzelések jelenlegi állásáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: személyes találkozót tartottak Lajkó András és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselıjének részvételével, ahol olyan álláspont alakult ki, hogy alapjaiban 
jók az elképzelések, de a megvalósítás csak sokkal kisebb lépésekben lehetséges a gazdaság 
jelenlegi helyzetét tekintve. Abban egyetértettek, hogy  az önellátásra való berendezkedésrıl 
kell elindulni. A Magyar Piac Szövetségbe az önkormányzat jelezte belépési szándékát, - ezt 
is ilyen lépésnek tekinti.  
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Tájékoztatásul elmondta, hogy május hónapban megvolt az újabb tárgyalás, ahol a megidézett 
tanú nem jelent meg, az újabb tárgyalást szeptemberre tőzték ki. 
 
 
Mivel más bejelentés, hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 16 óra 25 perckor bezárta. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

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

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 14-i 
ülése napirendjének elfogadásáról        97/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     17/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2011. évi költségvetésének megállapításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     18/2011.(VI.22.)  önkormányzati rendelete az ebtartásról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelete 
     a szociális ellátásokról 
 
4./ Pardi Sándor igazgatói megbízásáról     98/2011. 
 
5./ A Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
     Felügyelı Bizottságának Ügyrendjérıl     99/2011. 
 
6./ A Kenderesi Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 
     Javadalmazási Szabályzatáról               100/2011. 
 
7./ 
 
a.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 
     létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás 
    módosításáról        101/2011. 
 
b.)Az önkormányzat tulajdonát képezı, 1908 hrsz-ú, 1400 m2, 
    1909 hrsz-ú, 1389 m2, valamint az 1910 hrsz-ú, 1383 m2 
    nagyságú ingatlanok értékesítésérıl     102/2011. 
 
c.) Az önkormányzat tulajdonát képezı 0571 hrsz-ú, 
     21 ha 4553 m2 területő ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  103/2011. 
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Napirend:         Szám: 
 
 
 
d.) A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmérıl, kettıs kereszt 
     felállításának helyszínérıl       104/2011. 
 
e.)  A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd 
      hulladékszállításra vonatkozó szerzıdés felmondásáról   105/2011. 
 
f.) Az Alföldi Barangolások Turisztikai Egyesületbe történı belépésrıl 106/2011. 
 
     A Települési Környezetért Díjjal kapott támogatási összeg 
     felhasználásáról        107/2011. 


