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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete  2011. július 12-én 17 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán. Csatári Lajos, Veresné Nagy 
Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Király Lászlóné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai 
Egység vezetıje, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Bodor Tamás a városnapi szervezıbizottság tagja, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 5 
fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. A testületi ülést telefonon 
hívta össze a napirendek fontossága és sürgıssége miatt. Javasolta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés a városnapi program megszervezésérıl 
 2./Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának rövid lejáratú hitel felvételérıl a 
    Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat megvalósításához  
 
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetıen van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 117/2011.(VII.12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 12-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné 
 polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a                                                                                                   
 
Elıterjesztés a városnapi program megszervezésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság soron kívüli 
ülésen, a szervezıbizottsággal közösen tárgyalt a városnap megszervezésének lehetıségérıl. 
Az ott kialakított álláspont ismertetésére kérte fel Veresné Nagy Margitot, a bizottság 
elnökhelyettesét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a bizottsági ülésen elhangzottakat összegezve elmondta, hogy a 
bizottság tudomásul veszi a Szervezı Bizottság döntését. Olyan álláspont alakult ki, hogy a 
korábbi évekhez hasonló színvonalú rendezvény megszervezésére sem pénz, sem idı nem áll 
rendelkezésre. A bizottság azt javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a Mővelıdési Ház 
dolgozóit bízza meg -a rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával - félnapos 
délutáni program összeállításával, a bizottság tagjainak segítségével. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérdezte, hogy a bizottság javaslatával kapcsolatban van-e kérdés, 
vélemény? 
 
CSATÁRI LAJOS nem szeretné, ha elveszítenék a szervezıbizottság eddig elért eredményeit,  
munkáját, hisz tehetséges, alkotószellemő, kreatív emberekrıl van szó. Javasolta, hogy a 
továbbiakban is kérjék segítségüket. 
 
BODOR TAMÁS: a Mővelıdési Ház részérıl természetesen vállalják a megbízatást. Csatári 
képviselı úrnak megnyugtatásképpen mondja, hogy valószínőleg olyanoktól fognak 
segítséget kérni, akik már ezt évek óta csinálják. Érdeklıdött továbbá, hogy rendelkezésre áll-
e  konkrét összeg a városnap megszervezésére? 
 
BÍRÓ CSABA: abban az esetben tud mondani konkrét összeget, amennyiben a Képviselı-
testület lemond egy havi tiszteletdíjáról a városnap megszervezésének költségeire, mivel más 
forrás nem áll rendelkezésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a bizottsági ülést követıen –  ötletként vetıdött fel egy családi délután 
megszervezésének lehetısége, ahol az önkormányzat vendégül látná a családi délután 
résztvevıit. Ezzel kapcsolatban kéri a Képviselı-testület tagjainak véleményét. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy van-e arról információ, hogy mások terveznek-e fızni 
azon a napon? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezen a napon lehetıséget biztosítanak a civil szervezeteknek, 
családoknak, baráti társaságoknak is a fızésre. 
 
CSATÁRI LAJOS javasolta, hogy a családi délután résztvevıinek ne ingyenesen, hanem 
önköltségi áron árusítsák az ételeket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szeretne véleményt kérni azzal kapcsolatosan, hogy a városnap 
pénzügyi fedezetét a Képviselı-testület milyen formában biztosítja. 
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CSATÁRI LAJOS: a maga részérıl lemond egy havi tiszteletdíjáról a városnap költségeihez 
történı hozzájárulásként.  
 
BÍRÓ CSABA tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy amennyiben lemond a Képviselı-
testület egy havi tiszteletdíjáról az nem kerül számfejtésre, illetve kifizetésre, amely  
elıirányzat megtakarításként fog a betervezetthez képest mutatkozni. A megtakarítás 
felhasználásáról a Képviselı-testület dönt. A városnap költségeinek biztosításához a személyi 
juttatások és annak járulékai elıirányzatát kell átcsoportosítani a dologi kiadások 
elıirányzatára.  
 
BODOR TAMÁS érdeklıdött, hogy mi a különbség a képviselık tiszteletdíjának bruttó és 
nettó összege között? Ezt azért kérdezi, hogy nem lenne-e célszerőbb a képviselıknek 
felvenni a tiszteletdíjat, majd azt befizetni a városnap költségeire 
 
BÍRÓ CSABA: a bruttó összeget a Mővelıdési Ház szakfeladatára megkapja 
pótelıirányzatként, a nettó összeg viszont elıirányzatba nem adható. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: bejelentette, hogy a városnapi költségek biztosításához lemond 
augusztus havi tiszteletdíjáról. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: korábban írásban közölte, hogy az év hátralévı részében lemond 
társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztségéért járó tiszteletdíjáról, ennek egy havi 
összegét természetesen a városnap költségeire ajánlja fel. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  csatlakozva képviselı-társaihoz, szintén felajánlja egy havi tiszteletdíját 
a városnapi programok költségeire. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a távol lévı két képviselı korábban nyilatkozott, hogy felajánlják 
tiszteletdíjukat a városnap költségeihez. Megállapította, hogy a Képviselı-testület 
egyhangúan lemondott egy havi tiszteletdíjáról. Személy szerint nettó 25 ezer Ft-ot ajánl fel a 
városnap költségeire a fizetésébıl, tekintettel arra, hogy költségtérítésérıl a ciklus teljes 
egészére korábban lemondott. Az elhangzottakat figyelembe véve azt kéri, hogy hozzon a 
Képviselı-testület olyan döntést, hogy ebben az évben családi délutánt szervez a 
búcsúvásárral egy idıben a Mővelıdési Ház szakembereivel, az Oktatási, Kulturális, 
Turisztikai és Sportbizottság segítségével, valamint a szervezıbizottság tagjaival. Biztos 
abban, hogy a városnapi szervezıbizottság tagjainak munkájára továbbra is számíthatnak még 
akkor is, ha most lemondtak bizottsági munkájukról. Úgy gondolja, hogy ez egyfajta 
jelzésértékő kell, hogy legyen, mert a lemondásnak megvolt az oka, ı ezért is fogadta el 
döntésüket.  
 
BÍRÓ CSABA: célszerőnek látná az elfogadott határozatban rögzíteni a keretösszeget is, 
amely 405 ezer Ft. Ebbıl az összegbıl 40 ezer Ft a Megyei Önkormányzat által biztosított 
összeg, 340 ezer Ft a képviselık személyi juttatása, (amely a képviselık egy havi 
tiszteletdíjának lemondásából keletkezik, járulékkal együtt.) 25 ezer Ft a polgármester által 
felajánlott adomány. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ elmondta, hogy ez az összeg remélhetıleg emelkedni fog, mivel a 
városnap szervezéséhez támogatókat kerestek meg, amelyre már érkezett pozitív visszajelzés. 
 
BODOR TAMÁS ötletként vetette fel, hogy a Kenderesrıl elszármazottak találkozójára 
érkezık közül is lehetne felkérni fellépıket a családi délutánon. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ  nem rendelkezik olyan  információval, hogy az elszármazottak 
közül valaki szeretne fellépni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 118/2011.(VII.12.) Kt. számú határozata 
a városnapi program szervezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a 2011. évi városnap szervezésével kapcsolatos feladatok lebonyolításával 
 megbízza a Mővelıdési Ház munkatársait. 
 A Képviselı-testület – az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel – 
 félnapos, délutáni program összeállítását tartja célszerőnek. 
 A  Képviselı-testület a városnap pénzügyi fedezetét a képviselık 2011. augusztus  
 havi tiszteletdíjának összegébıl biztosítja, az általuk tett felajánlások alapján. 
 A városnap  költségének keretösszege:405 ezer Ft, amely az alábbiakból tevıdik 
 össze: 
 - 340 ezer Ft a képviselık személyi juttatása, 
 - 25 ezer Ft Pádár Lászlóné polgármester által felajánlott adomány 
            - 40 ezer Ft a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által biztosított összeg 
  
            Felelıs:  

- szervezési munkák tekintetében: Mővelıdési Ház dolgozói 
- pénzügyi fedezet biztosítása tekintetében: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és  
      Városgazdálkodási Osztálya, 
 
      Határidı: azonnal      

 
            Errıl: 1./ Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Helyben 
                      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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2. n a p i re n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 

 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának rövid lejáratú (támogatás 
megelılegezési) hitel felvételérıl a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése pályázat 
megvalósításához 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú beruházása 
megvalósult. Most az egy éve véget ért projekt záró elszámolás csomagjának utolsó 
korrekcióit kell megtenni, a feltolult közel 10.846 ezer Ft kifizetetlen számláink kifizetéséhez, 
a támogatás megelılegezésére hitelt kényszerülünk felvenni a projekt utófinanszírozása miatt 
Az Uniós forrásból fennmaradó 9.964.114 Ft utófinanszírozott támogatási összegre a Tisza 
Takarékszövetkezet biztosít az önkormányzat számára rövid lejáratú áthidaló hitelt. A hitel 
biztosítékaként a hitel és járulékainak összegéig engedményezni kell a bank javára a 
támogatás összegét, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeinket. 
Vállalni kell továbbá, hogy a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a 
költségvetés összeállításakor betervezzük és jóváhagyjuk. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött a hitel kamatterhének mértékérıl. 
 
A feltett kérdésre Bíró Csaba válaszolt. 

 
BÍRÓ CSABA: a Fegyvernek  és Vidéke Takarékszövetkezetnél 11,5 %-os a kamat a kezelési 
költséggel együtt.  Jelen esetben a kamat mértéke attól függ, hogy mennyi idıre van szükség a 
hitel igénybevételére, mikor utalják a támogatási összeget. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  119/2011.(VII.12.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 9.964.114,-Ft, azaz Kilencmillió-
kilencszázhatvannégyezer egyszáztizennégy forint összegő rövidlejáratú hitel 
felvételét határozta el a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére elnyert ÁROP-
1.A.2/A-2008-0097. számú támogatási szerzıdés (összesen 19.384.400-Ft,-Ft)– 
korábban folyósított támogatási részekkel csökkentett – összegének megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 9.964.114,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás költségvetési elszámolási 
számlán (11745080-15410010) vagy a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési 
beruházás lebonyolítási számlán (11745080-15410010-10090002) történı 
jóváírásakor, de legkésıbb 2012. június 30. napja. 
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A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként a TISZA Takarékszövetkezet. javára engedményezi az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára (11745080-15410010) vagy a Polgármesteri 
Hivatal .szervezetfejlesztési beruházás lebonyolítási számlára (11745080-15410010-
10090002) érkezı ÁROP-1.A.2/A-2008-0097. számú támogatási szerzıdésbıl eredı, 
9.964.114,-Ft fennmaradó támogatás összegét, valamint az idıarányosan képzıdı 
helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a TISZA Takarékszövetkezettel megkösse. 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár, O.Nagy Banjámin u. 1. 5430; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 

 
   
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
BODOR TAMÁS tájékoztatta a jelenlévıket, hogy szeptember 17-18-án lesz a Kulturális 
Örökség Napja rendezvény, amelyre ebben az évben a Kiállítótermet is benevezték. Ez azt 
jelenti, hogy ebbıl az alkalomból a látogatók ingyen látogathatják ebben az idıpontban a 
Kiállítótermet. 
 
CSATÁRI LAJOS jelezte, hogy a hétfıi napon Kassáról érkezett vendégek nem tudták 
megtekinteni a Horthy emlékhelyeket, ezért érdemesnek tartaná megvizsgálni a nyitva tartás 
kibıvítésének lehetıségét. 
 
BODOR TAMÁS hallott errıl az esetrıl. Ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogyha 
megfelelı számú közcélú munkást tud biztosítani az önkormányzat, megoldható a heti hét 
napos nyitva tartás, ellenkezı esetben nem. Sajnos nem tudtak biztosítani annyi munkaerıt, 
amelyre igény lett volna, és 4 órás közcélúak foglalkoztatásával nem tudják megoldani a 
mindennapos nyitva tartást. A Horthy emlékhelyek nyitvatartási ideje megtalálható a város, 
illetve több idegenforgalmi honlapon. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 17 óra 40 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)                 (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 12-én 17 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 12-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           117/2011. 
 
 
1./ A városnapi program megszervezésérıl          118/2011. 
 
2./Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl          119/2011. 

 
 


