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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. július 27-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatója, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Orvos Anetta Csilla, a Területi 
Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Penti Gusztáv, a 
cigánykisebbségi önkormányzat elnöke, Bodor Tamás kulturális menedzser, Kiss Ádámné, 
Erdei Józsefné, Bodor Andrásné, Nánási István meghívott, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kun 
Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendek 
megtárgyalását.  
 
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetıen van-e más javaslat? 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 120/2011.(VII. 27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. július 27-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                                                                                       
  
Tájékoztató Kenderes városban mőködı civil szervezetek tevékenységérıl 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Turi János. 
 
TURI JÁNOS kiegészítésképpen elmondta, hogy a „LURKÓ” Alapítvány vezetıje 
Kuczeráné Sípos Judit, amely az anyagból kimaradt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: az elkészített anyagot korrektnek és pontosnak tartja. Néhány 
megállapítást szeretne kiemelni a tájékoztatóból. Egyetért azzal, hogy a civil szervezetek által 
szolgáltatott információk alapján összeállított munka során sem feladata, sem pedig szándéka 
nem volt az anyag összeállítójának a szervezetek mőködésének ellenırzése. A civil 
szervezetek között vannak bejegyzett, illetve nem bejegyzett szervezetek, amelynek abban 
van jelentısége, hogy más jogosultsággal rendelkeznek. Egyedül a Városi Polgárırség 
tekintetében használja az anyag azt a kifejezést, hogy „tájékoztatásuk szerint jelenleg 22 fıt 
számlál a szervezet tagsága”- a többi szervezet esetében másképp fogalmaz. Személy szerint 
négy helyi civil szervezetnek a tagja. Említést érdemel, hogy már több alkalommal megjelent 
a „politikamentesség” szó az egyik civil szervezet esetében. Véleménye szerint 
politikamentesség nincs. A demokráciában úgy mőködnek a civil szervezetek, hogy átfedések 
vannak, illetve koordinálás történik az államhatalom részérıl. Ugyanez vonatkozik a 
Polgárırségre is, ott is van egy országos koordináció, ezért ebben a tekintetben nem mindegy 
hogy bejegyzett, vagy nem bejegyzett szervezetrıl van szó. Nyilván a bejegyzett szervezet 
elınyt élvez Azt a fajta politikai kapcsolatot, amelyet igyekszünk tagadni, azt naivitásnak érzi. 
Itt szeretne áttérni a Polgári Kör munkájára azért, mert  egyike volt azoknak a szervezeteknek, 
amelyek jelölı szervezetként vettek részt a választáson. A Polgári Kör egy lapot is létrehozott. 
Tekintettel arra, hogy más a funkciója egy lapnak, mint egy civil szervezetnek, a kettıt 
összehangolva, mégis csak valami fajta hatalom felé való „lerendezı” szerepet kell, hogy 
ellásson.   Emlékezetes, hogy 2004-ben, vagy 2005-ben jelent meg az Iránytőben egy bírálat, 
amely nem volt túl éles, csak egy-két személyes dologra hívta fel a figyelmet, nevezetesen, 
hogy illik nyitvatartási idıt tenni a múzeumra. Az önkormányzat akkori elsı számú vezetıje 
erre „dörgedelmes cikkel válaszolt.” Ezt azért mondja, el, hogy képviselıként elıször van 
módja erre visszatérni. Véleménye szerint ezzel az állami szervek és civil szervezetek 
kapcsolata megbicsaklott Kenderesen, hiszen egy önkormányzatnak sohasem az a feladata, 
hogy egy ellenvéleményt lesöpörjön, vagy próbáljon ellehetetleníteni egy civil szervezetet.  
Az a fajta együttmőködés, amely elvárható az önkormányzatok és civil szervezetek között, 
nem valósult meg. Ennek következménye volt az, hogy a Polgári Kör megjelent a választáson 
jelölıszervezetként, szoros szövetséget kötve a FIDESZ-szel, és a Gazdakörrel. Az 
együttmőködés az önkormányzati választásra is kiterjedt. Sajnálatos, hogy az önkormányzat 
és a Polgári Kör kapcsolata így alakult, és vetélytársként indultak a választásokon. Ezen a 
kapcsolaton azóta sem sikerült  javítani.  
 Az önkormányzat ebben az évben úgy határozott, hogy a civil szervezetek anyagi 
támogatását – gazdasági helyzetére való tekintettel 
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 – felfüggeszti, addig, amíg a pénzügyi helyzet nem javul Összességében az anyagot 
elfogadhatónak, korrektnek és pontosnak tartja. Véleménye szerint az önkormányzat és a   
civil szervezetek kapcsolatán javítani kell. Hasznosnak tartaná bizonyos témákban fórumok 
szervezését is.  Egyetért az anyag azon megállapításával, hogy az önkormányzatnak meg kell 
találni azokat a pontokat, amelyeken át a civilek szuverenitását nem sértve hatást gyakorolhat 
ebben a vonatkozásban. Egy dolgot hiányolt az anyagból, az egyházak szerepét és mőködését, 
hiszen ott is önkéntesen, mindenki saját akaratából vesz részt az egyház munkájába, 
ugyanúgy, mint a civil szervezeteknél. Az egyházak olyan lelki, szellemi és erkölcsi erıt 
képviselnek, amely mindenki számára fontos lehet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  összegzésképpen elmondta, hogy az önkormányzat feladatának kell, 
hogy tekintse a jövıben is a civil szervezetekkel való szoros együttmőködést. Úgy gondolja, 
hogy a városban nagyon sok olyan civil szervezet van, amellyel példamutató az 
együttmőködés. Bízik benne, hogy a jövıben még inkább sikerül ezt a kapcsolatot építeni, 
szorosabbá tenni. A tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a városban mőködı civil 
szervezetek tevékenységérıl szóló tájékoztatót, és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  121/2011. VII. 27.) Kt. számú határozata 
A városban mőködı civil szervezetek tevékenységérıl szóló tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a városban 
  mőködı civil szervezetek tevékenységérıl szóló tájékoztatót, melyet a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Turi János vezetı-fıtanácsos Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának folyószámla hitel felvételérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ezt a napirendet a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta. 
Felkérte Veresné Nagy Margitot, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT:  a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja, 
azzal a kiegészítéssel, hogy írásban jelezzék a bank felé, hogy nem értenek egyet a 
megállapított szeptember 30-i idıponttal, tekintettel arra, hogy a hiteltörlesztések, a kamatok 
fizetése ekkor esedékes. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azokat az önkormányzatokat, amelyek folyószámlahitellel 
rendelkeznek, ez a pénzintézeti intézkedés eltérı mértékben érintette. Az OTP-vel folytatott 
egyeztetés során a bank 8 millió Ft összegő hitelkeret csökkentést -törlesztést írt elı, az induló 
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 15 millió Ft helyett. Az önkormányzat mőködıképességének fenntartása érdekében javasolja 
a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: igyekszik minden bizottsági és testületi ülésen részt venni. Annyi 
megjegyzése van az anyaghoz, hogy a Képviselı-testület már több határozatot hozott a 
költségvetési hiány csökkentésére. Az igazi problémát abban látja, hogy nem következetesek, 
sokkal nagyobb szigorúságot igényel ı személy szerint is a költségvetés csökkentése, és 
természetesen a bevételek növelése irányába is. Nagyon szigorúan kell a gazdasági és a 
pénzügyi kérdéseket kezelni. İ ebben nem látja azt a szigorúságot és következetességet, 
amelyet ez a helyzet indokolna Az önkormányzat létrehozott egy Kft-t, amelynek a 
mőködésére nem lehet azt mondani, hogy gazdaságos és hatékony. Vannak olyan dolgok, 
amelyen sürgısen javítani kell, amihez határozott lépésekre van szükség. Úgy gondolja, hogy 
vannak olyan intézkedések, amelyekkel törekszenek a munkafegyelem javítására, a 
hatékonyság növelésére, de minden területen, minden irányban törekedni kell erre. Nagyon 
fontosnak tartja a gazdasági tapasztalattal rendelkezı szakemberek véleményét is figyelembe 
venni. Megismételte, hogy határozottan és következetesen kell a költségvetésben a 
takarékosságot és a bevételnövelést szem elıtt tartani. Már többször megfogalmazták a 
gyengeségeket, amelyek közül megemlítette a feketemunka jelenlétét, az adófizetési morált, a 
nem törvényszerő, illegális tevékenységeket, amelyek mind a közösség rovására mennek. 
Minden olyan lépést meg kell tenni, amely gyengíti az illegális munkát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bizottsági ülésen is kifejtették, -és abban tökéletesen egyetértenek 
mindannyian, hogy – nem csak a kiadás csökkentését kell szorgalmazni, hanem a bevétel 
növelést is. Ott is elhangzott, hogy mind a feketemunka felszámolásában, mind az 
adóbevételek növelése érdekében tettek határozott lépéseket. Egyéb területen is azon vannak, 
hogy hatékonyabbá tegyék a mőködést. Csatári úr említette a kiadáscsökkentı intézkedések 
érdekében meghozott önkormányzati döntéseket. Korábban Csatári úr  fogalmazott úgy, hogy 
egyetlenegy döntést sem hajlandó megszavazni, amely létszámleépítéssel jár. A 
kiadáscsökkentı intézkedések létszámleépítéssel is járnak, és ebben következetesnek kell 
lenni. Az intézményhálózat túlméretezett, amelyet a jelenlegi finanszírozás nem bír el. A 
Képviselı-testület által meghatározott feladatoknak valamennyi intézmény, illetve a 
Polgármesteri Hivatal is eleget tett, amelynek  még nincs vége, mert az önkormányzatok rá 
vannak kényszerülve  további szigorító intézkedések megtételére. 
 
CSATÁRI LAJOS azt mondta mindig és most is azt mondja, hogy a hatékonyság növelésének 
van egy klasszikus és egy modernebb útja. Az egyik az elbocsátás, a másik pedig az átképzés, 
továbbképzés. Mindig hangoztatta ezt a két irányt, amely komoly dilemma számára is. Meg 
kell találni a szakképzésnek és az átképzésnek azt a formáját, amellyel az elbocsátás helyett a 
munkavállalók áthelyezhetıek lesznek más területre. Természetesen ehhez mindenképpen 
gazdasági fellendülés szükséges. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: 1998 óta önkormányzati képviselı. Az akkori években kb. 4-500 
fıvel volt több lakosa Kenderesnek, mint most. A jelenlegi helyzetet értékelve el kell 
gondolkozni, egy józan, racionális településüzemeltetésen.  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez kapcsolódva elmondta: azzal,  hogy a lakosság száma csökkent,  
feladatokat és hatásköröket kapott az önkormányzat. A közmunkaprogram nagy munkát 
igényel. A közvetlen  adminisztrációt egy ember végzi, a munkaügyi feladatokat pedig 
kapcsolt munkakörben látják el. A Polgármesteri Hivatal munkatársainak létszáma a munka 
arányában nem növekedett, sıt a létszámcsökkentéssel a hivatal volt az egyetlen, amely 
többet takarított meg, mint amit a Képviselı-testület elıírt. A továbbiakban is folyamatosan 
vizsgálni kell a költségcsökkentés lehetıségeit. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 122/2011.(VII. 27.) Kt. számú határozata 
Folyószámlahitel igénybevételérıl és az igénybevételhez kapcsolódó ingatlanfedezet 
biztosításáról. 
 

Kenderes Város Önkormányzata 110.000.000,-Ft, azaz Egyszáztíz millió forint 
összegő folyószámlahitel felvételét határozza el a közszolgáltatási és államigazgatási 
feladatok folyamatos mőködtetéséhez. 
 
A hitel visszafizetésének határideje: 2012. május 24. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitelkeret 2011. szeptember 30. napján 
106.000.000.-Ft-ra, 2012. március 30. napján 102.000.000.-Ft-ra történı 
csökkentésére; a fennmaradó 102.000.000.-Ft összegő hitelkeret legkésıbb 2012. 
május  24-i végsı lejáratkor történı visszafizetésére és arra, hogy a hitel és 
járulékainak visszafizetését, a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja, 
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezı SZJA, 
valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön és 
járulékai erejéig. 
A hitel és járulékai további biztosítéka az 1-2-09-4500-0206-3 számon létrejött 
Jelzálogszerzıdés alapján az OTP Bank Nyrt. javára 125 614 000 Ft összegben 
bejegyzett kenderesi 55/1, 1093/1, 1147/1, 1304/1, 1484 és 3070/1 ingatlanokra 
vonatkozó keretbiztosítéki jelzálog. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a hitelügylet egyéb 
feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti  hitelszerzıdés  OTP Bank 
Nyrt.-vel történı megkötésére. 
 
E határozat elfogadásával egyidejőleg a 32/2011.(III.09.) Kt.számú határozat hatályát 
veszti. 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

  2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 123./2011.(VII 27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata költségvetésében jelentkezı mőködési hiány csökkentésére 
vonatkozó intézkedési tervrıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata a 2011 évi mőködési forráshiány csökkentésére 
2/2011.(I.19.) és 30/2011.(II.28.) Kt számú határozataival létszámcsökkentést rendelt 
el. 
 
Kenderes Város Önkormányzata 43/2011.(03.29.) Kt. számú határozatával döntött az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról. A támogatás elsı ütemére az igénylés benyújtásra 
került. Önkormányzatunk az ÖNHIKI támogatás következı ütemére is igényt fog 
benyújtani a 2011 elsı félévi beszámoló elfogadását követıen.  
 
További mőködési költségvetési hiányt csökkentı intézkedések elıkészítésére a 
2012.évi költségvetési koncepció összeállítása során fog sor kerülni. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

  2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 

 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pardi Sándor 
 
PARDI SÁNDOR: az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának aktualizálása vált 
szükségessé, mivel struktúraváltozás történt, radikális létszámleépítéssel.  Ennek megfelelıen 
elvégezték az SZMSZ módosítását. A munkaközösség, illetve a tantestület és a technikai 
dolgozók véleményét is kikérték. A módosítás tartalmazza a II. számú épülettel történı 
bıvítést, a szervezeti felépítésben történt átalakulást, (a vezetıi struktúra 5 fıre csökkent)  a 
feladatokat és kötelezettségeket,  fogadóóra rögzítését, 18 év feletti diákok önrendelkezési 
jogának rögzítését, egyeztetı eljárást, fegyelmi bizottság négy évre történı választását, 
munkarendeket, iskolán belüli reklám és kereskedelmi tevékenység engedélyezését, tiltását, a 
bombariadó és rendkívüli események esetén teendıket, egészségvédelmet, valamint a külföldi 
kapcsolatokat. A munkaköri leírások minden munkakörre vonatkoztatva szerepelnek, amelyet 
évente felülvizsgálnak és aktualizálnak.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 124/2011.(VII.27.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Szervezeti és 
 Mőködési Szabályzatát, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, 
                           Kenderes, Szent István út 27. 
                     2./  Pádár Lászlóné polgármester, 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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium gép értékesítési 
kérelmérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pardi Sándor. 
 
PARDI SÁNDOR: a középiskola pénzügyi helyzete súlyos, a kifizetetlen számlák 
meghaladják a 20 millió Ft-ot, az iskola vezetése szigorú pénzügyi fegyelmet folytat. 
Szükségesnek látják az elıterjesztésben foglalt gépek értékesítését, amelyhez kéri a 
Képviselı-testület hozzájárulását. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 125/2011.(VII.27.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát képezı John Deere 7710-es 
erıgép és TOPLINE DEUTZ-Fahr 4065 HTSN gyártmányú kombájn értékesítésének 
engedélyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy engedélyezi 
 az alábbi, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát képezı gépek  
 értékesítését, a felkínált legmagasabb áron: 

- 1 db John Deere 7710-es erıgép (5100 üzemóra) 
- 1 db TOPLINE Deutz-Fahr 4065 HTSN gyártmányú kombájn 

 
            Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       4./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 



- 8 – 
 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 126/2011.(VII.27.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát képezı  YIB-924 Zetor ZKL 
5211 erıgép értékesítésének engedélyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete  úgy döntött, hogy engedélyezi 
 az alábbi , a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát képezı 
            1 db YIB-924, Zetor ZKL 5211 típusu erıgép értékesítését, 650 ezer Ft + ÁFA 
           áron. 
 
                    Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
                              2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,  
                                   Helyben 
                             3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                              4./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 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 ár g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Képviselı-testület korábban döntött abban, hogy a Kisújszállási 
Városgazdálkodási Kft-vel fennálló Közszolgáltatási Szerzıdést felmondja, és – amennyiben 
lehet - kezdeményezik a közös megegyezéssel történı megszüntetést. Az errıl szóló határozat 
megküldésre került a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft részére, amely írásban tájékoztatást 
adott arról, hogy  közös megegyezéssel nem kívánja ezt a jogviszonyt megszüntetni. Fentiek 
alapján a Képviselı-testületnek tudomásul kell venni, hogy a szerzıdés lejártát követıen, 
2012. március 31-vel lehet a szerzıdést megszüntetni. Kéri a Képviselı-testületet, 
szavazzanak a Kft által közöltek tudomásul vételérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 127/2011.(VII.27.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, szilárd hulladékszállításra vonatkozó 
szerzıdés felmondásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a  
 Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 2011. július 11-én kelt levelét, 
 melyben közölték, hogy a 2002. április 1-tıl 2012.03.31-ig fennálló 
 Közszolgáltatási Szerzıdést közös megegyezéssel, 2011. december 31.-i 
 határidıvel a Kft. nem kívánja megszüntetni.  
 A közlést a Képviselı-testület tudomásul vette.  
 A szerzıdı felek közötti jogviszony a szerzıdés lejártával, 2012. 03.31.-vel 
 szőnik meg.   
 
 
 Errıl: 1./ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester,Helyben 
                      é r t e s ü l n e k .  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: augusztus 13-án kerül megrendezésre a Kenderesrıl elszármazottak 
találkozója. A találkozó résztvevıinek a meghívón jelezték, hogy a Horthy emlékhelyek 
szervezetten meglátogathatók. Ezzel kapcsolatban javaslatot tesz, hogy ezen a napon a 
találkozó résztvevıi mentesüljenek a belépıdíjak megfizetése alól, amelyhez a Képviselı-
testület döntése szükséges. 
 
CSATÁRI LAJOS: már régebben is tiltakozott ez ellen, így most sem tudja ezt elfogadni, 
amelyet elvileg, morálisan, szakmailag is indokolni tudott, és ehhez most következetes marad. 
Véleménye szerint mindenki, aki ide jön, vállalja, hogy költségekkel jár az, hogy megnézi az 
emlékhelyeket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vendéglátónak elég kellemetlen az, hogy az idehívott vendégnek 
belépıjegyet kell venni. Véleménye szerint forrást kell találni a belépıjegyek megvásárlására. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az emlékhelyek látogatása a kenderesi lakosoknak ingyenes Az 
elszármazottakat vendégül látják,  és így utólag elég kellemetlen közölni, hogy fizetni kell a 
belépıjegyekért. Mivel Kenderesrıl elszármazottakról van szó, az a véleménye, hogy adják 
meg a lehetıséget az ide látogatóknak az ingyenes látogatásra. 
 
BODOR TAMÁS: jövıre talán több embert kellene bevonni a szervezésbe, mert ez 
bevételkiesést jelent az intézménynek. A középiskolának meg van a bevétele az ebéd 
biztosításából, de náluk így nem jelentkezik bevétel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azt javasolja, hogy erre az egy alkalomra a polgármesteri 
reprezentációs keret  terhére biztosítsák a belépıjegyeket. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint pártoló, vagy támogató jegyek árusítását próbálják 
meg a találkozó résztvevıinek. 
 
BODOR TAMÁS az ötletet jónak tartja, de az a véleménye, hogy ezt is csak jövıre valósítsák 
meg, mivel a meghívók már kimentek, és abban nem szerepel, hogy támogatójegek 
vásárolhatók 
 
BAKTAI KÁLMÁN  azt gondolja, hogy a jelenlévık egyetértenek vele abban, hogy a 
közbiztonsággal kapcsolatos problémák meghatározzák az emberek mindennapjait. Úgy látja, 
hogy ez a félelem jogos, mivel tőrhetetlen állapotok uralkodnak a településen, és ez arra 
késztet mindenkit, hogy határozottabban lépjenek fel ellene. Talán enyhíthetne a jelenlegi 
állapoton az, hogy egy jótékonysági rendezvényen térfigyelı kamerák vásárlására 
győjtenének. Ez jó példa lehetne az összefogásra is. Ezt a feladatot a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, és ı, mint a bizottság elnöke kapná. Véleménye szerint egyre többen 
fognak elköltözni a településrıl, ha nem kezelik sürgısen. a problémát. Ha ez a folyamat 
elindul, utána nem lehet megállítani. Tőrhetetlen állapotnak tartja, hogy idıs emberek már 
napközben sem mernek kimenni a temetıbe. A bizottságot össze fogja hívni ez ügyben, és 
mindenkinek kéri a segítségét, hogy minél sikeresebben tudják lebonyolítani a rendezvényt. 
Meggyızıdése, hogy az emberek a szőkösebb körülményeket is jobban elviselik, mint a 
nyugalmuk, létük bizonytalanságát. 
 
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint, a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, és 
azokat mindenkinek be kell tartani. Úgy gondolja, hogy minél magasabb pozíciót tölt be 
valaki, annál inkább példát kell mutatni, ezért nem híve semmiféle kivételtételnek. A köz- és 
vagyonbiztonság tekintetében Baktai Kálmán képviselı már megfogalmazta a lényeget. 
Információi szerint, kétnaponta történik bőncselekmény a településen. A Városfejlesztési 
Bizottság elnökeként nagyon fontosnak tartja a gazdasági program teljesítését. Azzal tisztában 
kell lenni, hogy a gazdák nem hajlandóak olyan terméket elıállítani, illetve megtermelni, amit 
nem tudnak megvédeni. Amíg nem javul a közbiztonsági helyzet, és nem oldódik meg a 
vagyonvédelem, addig a gazdasági önellátást sem lehet megvalósítani. A település jövıje 
szempontjából kulcsfontosságú szerepet tölt be a közbiztonság, ezért a bőnözés ellen 
keményen fel kell lépni. Tájékoztatásul elmondta, hogy a komposztáló ládákkal kapcsolatban 
komoly kritikákat kapott az állampolgároktól. Kérte, hogy a helyi újságon keresztül 
tájékoztassák a lakosságot arról, hogy a komposztáló ládával kapcsolatos kezdeményezés 
meghiúsult. Javasolja, hogy a képviselı-testület fontolja meg a Kft. mőködésével kapcsolatos 
gazdaságossági tényezıket. A Kft. vonatkozásában meg kell vizsgálni összességében a 
teljesítményt, a ráfordítást és a hozadékot. Úgy gondolja, hogy az nem jelent megoldást, ha a 
Kft. vezetıje nem veszi fel a fizetését. A képviselı-testület döntése alapján neki jár az a pénz, 
és azt bármikor jogosan követelheti. Javasolja, hogy amíg nincs hozama, teljesítménye a Kft-
nek, és nem képes megfelelıen termelni, addig vizsgálják felül, és esetleg csökkentsék a bér 
összegét. Véleménye szerint, ezt mindenképpen tisztázni szükséges annak érdekében, hogy ne 
halmozódjon a ki nem fizetett bér. Jelen esetben a képviselı-testület által megszavazott bér jár 
az ügyvezetınek, mivel azt nem konkrét eredmény eléréséhez kötötték. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a komposztáló ládával kapcsolatban elmondta, hogy a helyi 
újságon keresztül tájékoztatni fogják a lakosságot. Sajnos ezt a kezdeményezést nem sikerült 
megvalósítani, mivel az egyik cégnek nem volt meg a szükséges pénzügyi háttere, a másik 
budapesti cég pedig, sikertelenül pályázott a kétszáz darab komposztáló láda beszerzésére.  
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Úgy tőnik, hogy a Kft. mőködésével kapcsolatban még a képviselık közül is van olyan 
személy, aki nincs tisztában azzal, hogy az ügyvezetı bérét nem az önkormányzat fizeti. A 
Kft. saját magának bérszámfejt, így pénzügyi és foglalkoztatási szempontjából sem 
kapcsolódik az önkormányzathoz. A Kft. saját törzsvagyonnal rendelkezik, ezért bérfizetési 
követelés esetén csak a Kft-hez lehet fordulni. A Kft. mőködését folyamatos támadások érik, 
ezért gondolkozik azon, hogy megkéri Korpás Bálint ügyvezetıt, hogy fontolja meg a Kft. 
további mőködését. Sajnos úgy tőnik, hogy az ügyvezetı önkéntes, ingyen végzett 
munkájával sem tud megfelelni az elvárásoknak. A Kft. mindössze három hónapja mőködik, 
de ennek ellenére már vannak olyan bíztató kezdeményezések, amelyekre pár éven belül talán 
büszke lehet a képviselı-testület. Sajnálja, ha a képviselık félreértették az ügyvezetı 
bérezését. Véleménye szerint, elindult egy kedvezı folyamat, aminek a megvalósulását 
mindenképpen segíteni és támogatni kell. Korpás Bálint több gazdának nyújt segítséget a 
különbözı igénylések lebonyolításához. Elmondta, hogy folyamatban van a tészta üzem 
beindítása, amit a közmunka programban résztvevı személyekkel kívánnak megvalósítani. 
Nagyon hasznosnak tartja a térfigyelı kamerák beszerzésére vonatkozó kezdeményezést. 
Bízik abban, hogy a lakosság és a gazdák összefogásával sikerül kiépíteni a településen a 
térfigyelı rendszert. 
 
CSATÁRI LAJOS tudomása szerint, a Kft. számlájára az önkormányzat átutalt egy 
meghatározott összeget. A Kft. ügyvezetıje felett közvetlenül a munkáltatói jogkört a 
képviselı-testület gyakorolja, és ezen túlmenıen a Felügyelı Bizottság jogosult a gazdasági 
programban elfogadott célok megvalósításának, kivitelezésének és az ügyvezetı 
munkavégzésének az ellenırzésére. Véleménye szerint, a díjazástól függetlenül, ha valaki 
elvállal egy feladatot azt teljesíteni kell. Kenderes város érdeke, hogy a gazdasági program és 
az önellátás megvalósuljon. Ennek nagyon fontos szakmai feladatai vannak, és kétségtelen, 
hogy ehhez két-három hónapnál hosszabb idıre van szükség. Mindenképpen fontosnak tartja, 
hogy a gazdákkal vegye fel a kapcsolatot a Kft., és beszéljék meg a termelés volumenét, 
profilját. A gazdákkal történı kapcsolatfelvételre nem jelent megoldást egy gazdagyőlés 
összehívása.  Felhívta a figyelmet a vállalt kötelezettség teljesítésének a fontosságára. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  a helyi újságban tájékoztatták a lakosságot a Kft. megalakulásáról, 
az ügyvezetı személyérıl és bérérıl. A településen nagyon sok a munkanélküli és a nehéz 
körülmények között élı család, ezért nagyon kritikusan fogadta a lakosság az ügyvezetınek 
megállapított bért. A félreértések elkerülése érdekében személyesen érdeklıdött a jegyzınél 
és a pénzügyi osztályvezetınél a bérfizetéssel kapcsolatban. A kezdeti nehézségek ellenére 
bízik a Kft. létjogosultságában. Mezıgazdaságról, gazdálkodásról lévén szó, egyik napról a 
másik napra nem lehet látványos eredményeket produkálni. Legalább egy gazdasági év 
elmúltával derül ki igazából, hogy volt-e létjogosultsága ennek a Kft-nek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ változatlanul bízik a Kft-ben. A gazdasági program elfogadásakor a 
képviselı-testület valóban megfogalmazta a település önellátásra történı berendezkedésének a 
kiemelkedı fontosságát. Ennek egyik eszközeként hozta létre a képviselı-testület a nonprofit 
Kft-t. A Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársával folytatott megbeszélésbıl is kiderült, 
hogy nagyon jó, hogy létrehozták ezt a nonprofit szervezetet, mert a közeljövıben megjelenı 
pályázati lehetıségeknél a nonprofit szervezetek várhatóan elınyt élveznek. Azzal 
mindenkinek tisztába kell lenni, hogy egyik napról a másik napra nem lehet látványos  
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eredményeket produkálni. A jelenleg kialakult helyzet is egy hosszú folyamat eredménye, 
ezért az alapoktól kezdve kell apró lépésekkel újból építkezni. Úgy gondolja, hogy Korpás 
Bálint mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeres legyen a szervezet mőködése. 
Elképzelhetı, hogy a most induló tésztagyártás idıvel az önellátáson túl piacra is tud majd 
termelni, és lehetıség nyílik a gyártás gépesítéséhez szükséges eszközök pályázati úton 
történı beszerzésére. Mindenkitıl türelmet kér, és szeretné, ha a jelenlévık tolmácsolnák az 
állampolgárok felé, hogy nem történik bérfizetés. Úgy gondolja, hogy tisztelet illeti azt az 
embert, aki mindezek ellenére szeretné, ha a településen megmozdulna valami, és kész érte 
tenni. A közbiztonság helyzetéhez kapcsolódva örömmel számolt be arról, hogy két fiatal 
rendır érkezik a településre. A fiatal rendırök az idısebb rendırökkel közösen fognak 
járırszolgálatot teljesíteni. Amennyiben el tudják fogadtatni magukat a településen, úgy rájuk 
hosszú távon számíthatnak, és közremőködésükkel remélhetıleg a közbiztonság tekintetében 
is elindulhat egy kedvezı folyamat. Sajnos az utóbbi idıben ismét megnövekedett a 
bőncselekmények száma a településen, és az önkormányzat intézményét érintıen is történt 
betörés. A közbiztonság javítása érdekében az állampolgároknak is össze kellene fogni, és 
jobban oda kellene figyelmi egymásra. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN tájékoztatásul elmondta, hogy a napokban felülvizsgálták 
azokat az önkormányzati rendeleteket, amelyekben szabálysértési tétel szerepel. Vannak 
olyan régi rendeletek, amelyeket hatályon kívül kell helyezni, illetve több rendelet 
módosításra szorul. Tervei szerint, a közeljövıben kerül elıterjesztésre egy külön 
szabálysértési rendelet-tervezet, amelyben minden szabálysértési tétel szerepelni fog, amit a 
magasabb szintő jogszabály lehetıvé tesz. A szabálysértési tételek egy rendeletben történı 
összefoglalása nagy segítséget jelent a mindennapos használat során. A napokban 
felszólították azokat az ingatlan tulajdonosokat, akiknél az ingatlan környéke rendezetlen, 
gazos. Azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik a felszólítás ellenére sem teszik rendbe 
lakókörnyezetüket tértivevényes postai küldeményben ismételten felszólítják, és 
szankcionálják A napokban kerül sor a talajterhelési díjjal kapcsolatos intézkedések 
kézbesítésére is. A hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy kintlévıségeit csökkentse 
és bevételeit növelje. Az érintett lakosokat ezek az intézkedések várhatóan kedvezıtlenül 
érintik, de nem lehet kivételt tenni, hiszen a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. A 
bevételek növelésére csak ilyen formában van lehetıség, vagy új adónem bevezetésével. A 
bizottsági ülésen elmondta, hogy több önkormányzati intézményhez hasonlóan a személyi 
jellegő kiadásoknál a hivatal tekintetében végrehajtotta a képviselı-testület által 
meghatározott kiadáscsökkentéseket. Az oktatási intézmények tekintetében ezeket az 
intézkedéseket év közben nem lehet végrehajtani, így az ı esetükben a megtakarítás csak 
késıbb realizálódik. A költségvetési év végén az intézményeknek részletes kimutatás 
formájában tájékoztatni kell a képviselı-testületet az elıírt költségcsökkentések 
végrehajtásáról. A közeljövıben az önkormányzati és közoktatási törvény módosításával 
további költségcsökkentı intézkedésre lehet számítani. 
 
BODOR ANDRÁSNÉ állampolgárként kíván hozzászólni a közbiztonság helyzetéhez. 
Nagyon örvendetesnek tartja, hogy több rendır érkezik a településre, de úgy gondolja, hogy 
elıször nekik kell bizonyítani. Amennyiben a lakosság azt látja, hogy a rendırök 
együttmőködnek az állampolgárokkal és jogszerően, szakszerően végzik a munkájukat, úgy a  
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lakosság is együttmőködik velük. Véleménye szerint, a térfigyelı kamerák nem oldják meg a 
közbiztonság helyzetét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ természetesen a térfigyelı kamerák felszerelése nem oldja meg a 
problémát, de nagy segítséget jelenthet a bőncselekmények felderítésénél. 
 
PENTI GUSZTÁV: a közbiztonság helyzetének javításánál fontos szerepe lenne az 
összefogásnak. Lakókörnyezetében folyamatos problémát jelent és nagymértékben zavarja a 
lakók nyugalmát a hangos zenehallgatás, valamint a harci ebek tartása. A sorozatos 
bőncselekmények megakadályozása érdekében a rendırök kemény, határozott fellépésére van 
szükség. A balesetek elkerülése érdekében kérte a képviselı-testületet, hogy a Damjanich 
úton helyezzenek el fekvırendırt, mivel a napokban egy négyéves kisgyermeket elütött egy 
motorkerékpár. Véleménye szerint, addig nem lehet összefogásról beszélni, amíg a 
Polgárırségbe sem veszik fel a jelentkezıket. İ maga személyesen jelentkezett polgárırnek, 
de nem vették fel. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a településen 15-20 éve mőködik a polgárırség, és a polgárırök 
az elmúlt hosszú idıszakban, társadalmi munkában teljesítettek éjjel-nappal szolgálatot. A 
tagfelvétellel kapcsolatban azt kéri Penti Gusztávtól, hogy írásban nyújtsa be a belépési 
kérelmét, amelyrıl az elnökség köteles dönteni. Az ebtartással kapcsolatban az jelenti a 
legnagyobb problémát, hogy ezeknek az ebeknek nincs gazdájuk, vagy a tulajdonos letagadja 
azt, így nem tudnak szabálysértési bírságot kiszabni. Abban az esetben, ha valakinek 
tudomása van arról, hogy harci kutyákat verekedtetnek köteles azonnal értesíteni a 
rendırséget és a hivatalt, mert csak így tudnak hatékonyan intézkedni és bírságolni. A hangos 
zenehallgatást szakemberek által elvégzett hivatalos mérési eredményekkel kell alátámasztani, 
ami igen költséges eljárás. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA tájékoztatásul elmondta, hogy a Családsegítı Szolgálat udvaráról 
ismeretlen tettes eltulajdonította az intézet szolgálati kerékpárját. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a MEDOSZ sportkör jelezte azon szándékát, hogy szeretne felújítást 
végezni a sportkör öltözıjén. Az építmény az önkormányzat tulajdonát képezi, ezért kéri a 
sportkör a használati jog bejegyzésének engedélyezését, mivel a felújítás során csak így 
tudnak pályázati forrásokat igénybe venni. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 128/2010.(VII.27.) Kt. számú határozata 
használati jog biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete használati jogot 
 biztosít az önkormányzat tulajdonát képezı 3070/2 hrsz-ú sportpálya 

öltözı épület vonatkozásában a Középtiszai MEDOSZ SE részére. 
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 Errıl: 1./ Horváth Ferenc József Középtiszai MEDOSZ SE elnöke, Helyben 
  2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  mivel más napirendi pont nem volt, a nyílt ülést 15 óra 40 perckor 
bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. július 27-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén – 
 
 
 

 
M U T A T Ó 

 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének  
2011. július 27-i ülése napirendjének elfogadásáról                          120/2011. 
 
1./ A városban mőködı civil szervezetek tevékenységérıl szóló 
     tájékoztatóról        121/2011. 
 
2./ Folyószámlahitel igénybevételérıl és az igénybevételhez 
     kapcsolódó ingatlanfedezet biztosításáról    122/2011. 
 
    Kenderes Város Önkormányzata költségvetésében jelentkezı 
    mőködési hiány csökkentésére vonatkozó intézkedési tervrıl  123/2011. 
 
3./A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
    Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról   124/2011. 
 
4./A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát 
    képezı John Deere 7710-es erıgép és TOPLINE DEUTZ-Fahr 
    4065 HTSN gyártmányú kombájn értékesítésének  
    engedélyezésérıl        125/2011. 
 
    A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát 
    képezı YIB-924 Zetor ZKL 5211 erıgép értékesítésének 
    engedélyezésérıl        126/2011. 
 
5./ A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel fennálló, 
     szilárd hulladékszállításra vonatkozó szerzıdés felmondásáról  127/2011. 
 
     Használati jog biztosításáról      128/2011. 
 
 
 
 


