
 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én 
reggel 8 órakor tartott rendkívüli, 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: Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Ácsné Lévai Éva, Koncz Éva, a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, Bana István meghívott, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. Javasolta a meghívón szereplı napirendi 
pontok kiegészítését az alábbiak szerint: 5. napirendi pontként Kenderes Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének .../2011.(....) önkormányzati rendelet-tervezetének 
megtárgyalását az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
12/2011.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, 6. napirendi pontként pedig  a 
Baromfiudvar 2002 Kft által megindított adósságrendezési eljárás megszüntetésérıl szóló 
elıterjesztés megtárgyalását. 
 
Megkérdezte, hogy a napirendeket illetıen van-e más javaslat? 
Más javaslat nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 132/2011.(VIII. 17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-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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Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 8 óra 5 perckor megérkezett, így a 
jelenlévı képviselık száma 7 fı. 

 
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 
 
Felterjesztés a lakcímbejelentés jogi szabályozásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 133 /2011 (VIII. 17.) Kt. számú határozata 
felterjesztés a lakcímbejelentés jogi szabályozásáról 
  
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 101. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a Magyar Köztársaság 
Országgyőléséhez fordul és kezdeményezi a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítását. 
  
A lakcímbejelentést törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nyvt.), és a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. 
rendelet (Nyvtvhr.) szabályozza, így az nem tekinthetı olyan közügynek, melyben az 
önkormányzatnak az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésén alapuló önálló rendeletalkotási joga 
lehetne. Rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást a Nyvt. két helyen tartalmaz, egyrészt a 
33. § (2) bekezdésében, másrészt a 47. § (4) bekezdésében. A 33. § (2) bekezdése 
felhatalmazást ad arra, hogy az önkormányzat rendelete lehetıvé tegye a Nyvt. 17. § (2) 
bekezdés b) pontjában meghatározott adatok átadását az ott megjelölt szerveknek. A 47. § (4) 
bekezdése szerint pedig a helyi önkormányzatok arra kapnak felhatalmazást, hogy - a 
miniszterrel egyeztetve - rendeletben meghatározzák azokat a szervezeteket, amelyek a 
nyilvántartás részére adatfeldolgozást végezhetnek. 
  
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja a törvény módosítását, 
illetve annak kiegészítését; az egy lakásba, lakóingatlanba bejelentkezı személyek számának 
meghatározását négyzetméter és közegészségügyi szempontok szerint. 
Amennyiben a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ez a társadalmi viszony eltérı lehet az egyes 
önkormányzatok területén, akkor a képviselı-testület javasolja, hogy e tárgykörben az 
önkormányzatok kapjanak felhatalmazást arra, hogy önkormányzati rendeletben 
szabályozhassák a bejelentkezéssel kapcsolatos helyi feltételeket. 
  
A képviselı-testület javaslatát azzal indokolja, hogy a városban több olyan lakás, lakóingatlan 
található, ahol a bejelentett személyek száma alapján az alapvetı élet- és közegészségügyi 
feltételek nem érvényesülhetnek, illetve a helyzet közrendvédelmi szempontból is 
bőnmegelızési célzatú lépéseket igényel. 
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Errıl értesül: 
1.)    Magyar Köztársaság Országgyőlése 
2.)    Pádár Lászlóné polgármester 
3.)    Polgármesteri Hivatal Igazgatási és szervezési Osztálya 
 
        
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 a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ támogatja a rendelet megalkotását. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szavazás elıtt tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a 
jelenlegi jogszabályok szerint a rendelet törvénysértı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendelet alkotta: 
 

 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

20/2011.(VIII.25.)önkormányzati rendelete 
 

a lakcímbejelentés helyi szabályairól 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. augusztus 17. 
 
 
(: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 az egyes szabálysértésekrıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megjegyezte, hogy az ebtartásról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásánál nem született érvényes döntés arról, hogy minden közterületen tartózkodó eb 
szájkosárral legyen ellátva. 
 
CSATÁRI LAJOS: elvi, elméleti megjegyzése és kérdése van. A maga részérıl a fenntartható 
fejlıdés biztosítását elméleti kategóriába sorolná, mert ez gyakorlatilag nem megvalósítható. 
Kérdése az volt, hogy a szabálysértésekkel kapcsolatban az ellenırzéseket ki hajtja végre? A 
maga részérıl a rendelet-tervezet 6. §. a.) pontját – az ebtartással kapcsolatos 
szabálysértéseknél -  nem tudta megfelelıen értelmezni. A rendelet-tervezet 7. §. a.) pontjával 
kapcsolatban úgy gondolja, hogy ha egy szabályozást szabálysértésként határoznak meg, 
nincs lehetıség arra, hogy a hamvaszott holttest elhelyezését a szokásos módon végezzék. 
Véleménye szerint a városban szükség lenne urnasírhelyek építésére, vagy szóróparcella 
kialakítására. Személy szerint az urnasírhelyek kialakítását támogatja. Ne támasszanak  
elıírást az urna elhelyezésével kapcsolatban, akkor amikor nincs lehetıség annak 
elhelyezésére, ezért úgy érzi, hogy ezt nem kell külön szabályozni. Javasolta, hogy nézzék 
meg a lehetıségét az urnafal építésének. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szabálysértési 
hatóság vezetıje a jegyzı, az ügyintézı pedig Koncz Éva. Ez nem azt jelenti, hogy ketten 
végzik az ellenırzést, hanem megbízás alapján bármely köztisztviselı végezheti. Az 
ebtartással kapcsolatos szabálysértéseknél azért jelölték meg a „nem harapós kutyára” 
vonatkozó rendelkezést, mert az ide vonatkozó kormányrendelet rögzíti a harapós kutyákra 
vonatkozó szabályozást. 
 
KONCZ ÉVA: a temetırıl szóló, hatályos önkormányzati rendeletbıl kerültek át a 
szabálysértési tényállások ebbe a rendelet-tervezetbe. 
 
CSATÁRI LAJOS álláspontja szerint, amennyiben a beterjesztett formában lesz elfogadva a 
rendelet-tervezet, folyamatos szabálysértést követ el, aki hamvasztott holttest urnáját otthon 
tárolja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ez a szabályozás nem azt jelenti, hogy kötelezı a hamvakat a 
temetıben elhelyezni, hanem a kijelölt temetési helyen kívüli elhelyezést tiltja. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a szabályozást „temetın kívül, közterületen” kifejezésre javasolja 
módosítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: pontosítani kell a rendelet-tervezetben a temetıkkel kapcsolatos 
szabálysértések rögzítését. A tervezett kolumbárium volt már téma testületi ülésen is, mert  
van igény rá. A helyszínét nagyon gondosan kell kijelölni, - figyelemmel kell lenni, mind a 
két 
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vallási felekezet igényére. Köztemetıbe nem javasolja elhelyezni. Olyan megoldást lát 
kivitelezhetınek, amellyel a két egyházi temetı közötti részen kerülnének kialakításra az 
urnasírhelyek. Amennyiben a Képviselı-testület megbízza azzal, hogy a két egyház 
képviselıjével vegye fel a kapcsolatot, hozzájárulásukat kérve a kolumbárium építéséhez, 
akkor ezt megteszi. 
 
A Képviselı-testület ezzel a javaslattal egyetértett. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elhangzottakkal összefüggésben javasolta a rendelet-tervezet 7. §. a.) 
pontjának törlését. A temetıkkel kapcsolatos szabályozás csak a köztemetıre vonatkozik, 
mert az egyházi temetıkre vonatkozó elıírásokat  – mind a két felekezet esetében – az 
egyházak által meghatározott rend  szabályozza. 
 
CSATÁRI LAJOS javasolta, hogy az ebtartással kapcsolatban rögzítsék a „harapós, illetve 
nem harapós kutya” kutya fogalmát. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a szabályozás minden kutyára vonatkozzon, ne 
válasszák szét  harapós, illetve nem harapós kutyákra vonatkozóan. 
 
KONCZ ÉVA: az önkormányzati rendeleteknél a kormányrendelet magasabb szintő 
jogszabály, amely a harapós kutyákra vonatkozó szabálysértéseket rögzíti. Amennyiben az 
önkormányzati rendelet mindenféle kutyára vonatkozó szabályozást tartalmaz, az 
tulajdonképpen egy magasabb szintő jogszabállyal szembeni szabályozás, ezért  próbálták 
csak a nem harapós kutyákra vonatkozó szabályozást beépíteni a rendelet-tervezetbe. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a jogszabályoknál  kedvezıbbet lehet megállapítani, szigorúbbat 
viszont nem. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a kormányrendelet definiálja-e a harapós kutya 
fogalmát? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a kormányrendelet nem definiálja a harapós kutya fogalmát. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  azt gondolja, hogy a szabálysértésekrıl szóló rendeletben meg kellene 
határozni a csendháborítással kapcsolatos szabálysértéseket is, mivel az elmúlt idıszakban 
egyes családok szinte heti rendszerességgel tartanak zajos rendezvényeket a hajnali órákig, 
ezzel zavarva a környezetüket. Ez a tevékenység nagyon sok embert bosszant, ezért az ezzel 
kapcsolatos helyi szabályozást fontosnak tartaná megalkotni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: ezt a fajta szabálysértést a vonatkozó kormányrendelet elég 
részletesen szabályozza, ezért nem került be ebbe a rendelet-tervezetbe. Véleménye szerint 
fokozott, szigorú ellenırzéssel lehet az ilyen jellegő cselekményeket visszaszorítani.  
 
BAKTAI KÁLMÁN  érdeklıdött, hogy abban az esetben lehet-e szankcionálni, ha erre nincs 
helyi rendelet? 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: magasabb szintő jogszabály hatalmazza fel az önkormányzatot arra, 
hogy ellenırzés során akár helyszíni bírságot is kiszabjanak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a kormányrendelet szabályozza-e, hogy mennyi lehet a kibocsátott 
hangerı? 
 
KONCZ ÉVA: meg kell különböztetni, hogy vendéglátóhelyen, vagy magánlakásnál szól-e 
zene. Amennyiben magánlakásnál szól, akkor  a szomszédnak lehetısége van birtokvédelmet 
is kérni, amely alapján eltiltható a jogsértı magatartástól, míg egy szabálysértési eljárásban 
csak pénzbírsággal sújtható. Az üzletek esetében ilyen jellegő tevékenységet végzı hatóság 
méri a zajkibocsátást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azért van fenntartása a birtokvédelemmel szemben, mert nem vállalják 
fel a szomszédok azt, hogy elindítsák a birtokvédelmi eljárást. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  mivel a hangerı bemérése költséges, azt javasolja, hogy határozzanak 
meg olyan idıintervallumot, amikor nem engedélyezett a túl magas hangerı. A Balaton 
környéki településeken még napközben is szabályozva van a zajkibocsátás 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az elhangzottakat figyelembe véve arra kéri jegyzı urat, hogy nézze 
meg annak lehetıségét, hogy milyen formában lehet a csendháborítást szabályozni. 
 
VERESNE NAGY MARGIT a rendelet-tervezet 3. §-ában foglaltakhoz főzve elmondta,  
hogy címerrel ellátott házszámtáblája van, amely a rendelet-tervezet szerint engedélyhez 
kötött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra tette az elhangzott módosító javaslatot: 
 
a 7. a,) pontja kimarad: 7 fı egyhangú szavazatával elfogadta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 

 
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2011.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete 
 

az egyes szabálysértésekrıl 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. augusztus 17. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
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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 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás módosításáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  134/2011. (VIII. 17.)  Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodás módosításáról 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata egyetért a Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosításával. 
 
2./ A társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodást a tag önkormányzatok döntését követıen, a törzskönyvi 
nyilvántartást vezetı szervhez be kell nyújtani. 

 
Felelıs: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Munkaszervezetének 
igazgatója 
Határid ı: döntést követı 8 munkanapon belül 
 
Értesülnek: 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács elnöke, 
2. Szőcs Gyula a Társulás munkaszervezetének igazgatója 

                                                                   
                       
 
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 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendelet felülvizsgálatra került, melyen az aktuális változások átvezetésre kerültek.  
Javasolta a rendelet-tervezetet a beterjesztett formában elfogadni. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 
 

(A  rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. augusztus 17. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napirendhez kapcsolódva tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, 
hogy az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint  a Képviselı-
testület dönt az önkormányzati bérlakások bérlıkijelölésérıl. Javasolta a Képviselı-
testületnek, hogy 2011. szeptember 1. napjától 2012. szeptember 1. napjáig szóló idıtartamra 
a Kenderes, Szent István út 33/1 szám alatti lakóingatlan bérlıjének Dr Bencze Miklóst jelölje 
ki. A bérleti díj összegét fenti idıtartamra 50 %-kal csökkentett mértékben, 34 ezer Ft/hó 
összegben javasolja megállapítani. Kérte a Képviselı-testület ezzel kapcsolatos véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 135/2011.(VIII.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlan 
bérlıkijelölésérıl és a lakbér megállapításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
 2011. szeptember 1. napjától 2012. szeptember 1. napjáig szóló idıtartamra 
 a tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 33/1 szám alatti lakóingatlan 
 bérlıjének Dr Bencze Miklóst jelöli ki. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a lakásbérleti 
 szerzıdés megkötésére. 
 A bérleti díj összegét fenti idıtartamra  50 %-kal csökkentett mértékben, 34 ezer Ft/hó 
 összegben állapítja meg. 
 
 Errıl: 1./ Dr Bencze Miklós Kiskunmajsa, Rákóczi F. 20. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
     é r t e s ü l. 
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6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés adósságrendezési eljárás megszüntetésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Baromfiudvar 2002 Kft – a feléjük fennálló tartozás meg nem 
fizetése miatt – bírósághoz fordult abból a célból, hogy adósságrendezési eljárást indítson. A 
tartozást idıközben sikerült kifizetni, amelyrıl a Kft-t, illetve a bíróságot is tájékoztatták. Az 
a kérése, hogy a Képviselı-testület hozzon határozatot az adósságrendezési eljárás 
megszüntetésérıl. Nem megnyugtató az önkormányzat helyzete, mert ilyen eljárást bármelyik 
szállító kezdeményezhet.  Ezzel kapcsolatban megkezdték újból a tárgyalásokat a bankokkal. 
Hat pénzintézethez küldték el az önkormányzat mutatóit, és azt kérték, hogy a szállítói 
tartozások erejéig nyújtsanak segítséget. Nagyon sok önkormányzatnál gondot jelent a 
tankönyv biztosítása, mert még tavalyi számlák sincsenek kiegyenlítve Sikerült megállapodni 
a tankönyvkiadó képviselıjével abban, hogy az általános iskolába kiszállításra kerüljenek a 
tankönyvek, azzal a feltétellel, hogy egy hónapon belül kiegyenlítik a számlát, amennyiben 
nem, akkor kamatot fognak felszámolni. 
A költségvetési koncepció tárgyalását megelızıen az oktatási intézményeket szakértı 
bevonásával megvizsgálják, megnézik, hogy az oktatás terén mi az, ami racionalizálható. 
Olyan szakember kell, aki szakmailag és pénzügyileg is átlátja ezt a területet. A többi 
területen is racionalizálni kell a mőködést. A Területi Gondozási Központ mőködésének 
átadásáról  fog tárgyalni az elkövetkezendı napokban. Olyan formában kívánják az 
intézményt tovább mőködtetni, amelyhez önkormányzati támogatás nem szükséges. 
Véleménye szerint – az új oktatási, illetve önkormányzati  törvények megalkotása után 
tárgyalni kell  a középiskola további mőködésérıl is. Jelenleg nem ismert, hogy a megyei 
önkormányzatoknak lesz-e ilyen feladata a jövıben. Amennyiben nem – az egyház irányában 
kell gondolkodni –amellyel kapcsolatban kedvezı tapasztalatok vannak.   
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: plébános úr tájékoztatása szerint az egyház akkor veszi át az 
iskolát, ha a dolgozók, illetve a pedagógus kollektíva 80 %-a támogatja a döntést. A 
középiskolában tantestületi ülésen az intézményvezetés megbízást kapott arra, hogy 
tárgyalásokat folytasson a katolikus egyházzal az intézmény mőködtetésének átvételérıl. A 
dolgozók részérıl alapvetıen van egy egzisztenciális félelem az egyházi mőködést illetıen.  
Úgy gondolja, hogy meg kell erısíteni a dolgozókat – akár levél formájában,-  abban, hogy 
mindenképpen fenn kívánja az önkormányzat tartani Kenderesen a középiskolai oktatást a 
tanulói, illetve dolgozóival létszámmal együtt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetért az elhangzottakkal, csak azt érzi, hogy sokkal nehezebb úgy 
véghez vinni egy ilyen döntést, ha vannak olyanok, akiknek az a célja, hogy folyamatosan 
ellene hangoljon ennek a törekvésnek. Úgy gondolja, hogy minél késıbb születik meg a 
döntés, annál nagyobb a valószínősége, hogy le fognak maradni, mert az egyházak lehetıségei 
is behatároltak. Véleménye szerint az oktatási törvény megalkotása után nagyon gyorsan kell 
eljárni az egyháznál, mert ez hosszú folyamat. Tájékoztatni kell a pedagógusokat arról, hogy a 
bérük nem lesz kevesebb, az egyház a 
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 dolgozókat alkalmazni fogja abban az esetben, ha elfogadják az egyház tanításait és lojálisak 
azzal a világnézettel szemben. Ebben feladata van a képviselıknek, és személy szerint neki is. 
 
BÍRÓ CSABA: annyiban egészíti ki a polgármester asszony által elmondottakat, hogy egy 
alternatíva még nem került megvilágításra. Abban az esetben, ha az önkormányzatnál marad 
az iskola mőködtetése, akkor sem maradhat meg a jelenlegi formában, az új közoktatási 
törvény tervezetének ismeretében. Ebben a helyzetben  meg kell nézni, hogy milyen feladat 
marad az intézménynél. Arra kéri az intézmény vezetését és a kollektívát, hogy idıben mérje 
fel a lehetıségeket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt próbálta érzékeltetni, hogy a bizonytalanság olyan szintet elért, 
hogy vidéki szülık telefonálnak, hogy igaz-e, hogy megszőnik az iskola? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem csodálkozik az ilyen híreken, mert egymást is ijesztgetik a 
dolgozók. Sokkal fegyelmezettebbnek kellene lenni és jobban összefogni annak érdekében, 
hogy fennmaradjon, és tovább mőködjön az intézmény.   
 
DR BARTA ZSUZSANNA: véleménye szerint ezeket a gondolatokat meg kellene beszélni az 
iskola dolgozóival is, mert magukénak kell, hogy érezzék az iskola jövıjét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  bármikor kész arra, hogy tárgyaljanak. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT megerısítette, hogy kollegáiban nagyon sok a bizonytalanság. 
Véleménye szerint az önkormányzat részérıl egyfajta megerısítésre lenne szükség a 
tantestület felé. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolta, hogy a közoktatási törvény megalkotása után kellene  az 
iskola jövıjérıl tárgyalni, de bármikor eleget tesz a meghívásnak. 
 
DR GASZPARJAN KAREN valószínőleg rossz a kommunikáció az intézmény és az 
önkormányzat között, ezért tárgyalni kell a tantestülettel. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ egyetért az elızıekkel. Az Általános Iskolában is voltak hasonló,  
bizonytalan helyzetben. Akkor az iskola vezetése meghívta a város vezetését, hogy 
tájékoztassák a pedagógusokat az elképzelésekrıl. Úgy érzi, hogy most is az iskolavezetésnek 
kellene lépni, és meg kellene hívni a város vezetését a nevelıtestületi értekezletre. 
 
CSATÁRI LAJOS: mélységesen megérti az egzisztenciális félelmeket. Mindig voltak 
munkahelyi átszervezések, illetve megszőnések, ezért emberileg teljesen megérti a félelmeket. 
Véleménye szerint ilyen esetekben mindig a legkiválóbbak, a legjobb szakemberek maradnak. 
Nyilvánvaló, hogy az átszervezést  adott esetben a munkahelyi vezetés arra is használja, hogy 
racionális munkaszervezéssel, kevesebb emberrel, a lehetı legjobb munkaerıvel dolgozzon. 
Úgy érzi, hogy ez egy állandó szabály. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy 
csökkenı gyereklétszám mellett nem biztos, hogy tartható minden struktúra, valamint azt, 
hogy a gazdaság elmaradottságát az okozza, hogy rosszul lettek képezve a szakemberek. 
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 Ezeket a tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A nagy tanulási hullám, a tudás alapú 
társadalom oda vezetett, hogy mindenki tanult, hogy produktív munkát ne kelljen végezni.  
Azt is vegyék észre, hogy az önkormányzatnak vannak kötelezıen ellátandó, és önként vállalt 
feladatai. Évek óta mondja, hogy alkalmazkodni kell a kor technikai, mőszaki, oktatási 
irányzataihoz és profilt kell váltani, vagy egyszerően leadni az önkormányzatnak az iskolát. 
Az  a véleménye, hogy egy jó pedagógusnak mindig lesz állása, a gyengébb pedagógusok 
esetében elıfordulhat, hogy vesztesei lesznek ennek a folyamatnak. A folyamatot végig kell 
járni, a magyar nemzetgazdaság érdeke is ezt kívánja. Nem gyızi hangsúlyozni, hogy ha nem 
vagyunk képesek a produktív teljesítményen javítani, a gazdaság nem erısödik meg, akkor 
nem lesz sem oktatás, sem egészségügy, sem szociálpolitika. Ennek a gazdasági, pénzügyi 
alapja az a fajta produktív teljesítmény, ami mögül hiányoznak a szakemberek. Amennyiben a 
szakemberképzést át akarják szervezni felsıbb szinten, -mert nem vagyunk versenyképesek  a 
nemzetközi megmérettetésben,-   azt a maga részérıl teljes mértékben támogatja. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ érdeklıdött, hogy a Dr Hoffmann Rózsa államtitkár asszonynak írt 
levélre érkezett-e már válasz? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napokban kapta kézhez államtitkár asszony válaszát, amelyben 
közölte, hogy köszönettel vette a megkeresést, de sajnos a rendelkezésre álló forrás elfogyott, 
ezért nem tudnak egyetlen intézmény fenntartásához sem hozzájárulni. 
 
Indítványozta, hogy döntsenek az adósságrendezési eljárás megszüntetésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 136/2011.(VIII.17.) Kt. számú  határozata 
adósságrendezési eljárás megszüntetésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Baromfiudvar 2002 Kft. által megindított adósságrendezési eljárás 

megszüntetése érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bírósághoz  
fordul, tekintettel arra, hogy az önkormányzat a tartozást nem ismeri el, 
mivel az kiegyenlítésre került (mind a tıke, mind a kamattartozás teljes  
összegben). 
 
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
 3./ Baromfiudvar 2002. Kft. Debrecen 
 4./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . -  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  a tornaterem felújítására benyújtott 
pályázatra 17 millió 100 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat. A pályázathoz  10 % önerı 
szükséges,  fedezetének biztosítása az elkövetkezendı idıszak feladata lesz. A tornaterem 
felújítása nagyon fontos és halasztást nem tőrı feladat, ezért az önerı biztosítására megoldást 
kell találni. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Koszta Csaba gyepmester 
munkaviszonya közös megegyezéssel megszőnt. Ezt a munkakört ezentúl Czakó István látja 
el, aki a gyepmesteri feladatokon túl alapvetıen a közrend, közbiztonságra helyezve a 
hangsúlyt járja a települést, figyel, segíti a rendırök munkáját. Kérte, hogy az augusztus 20-i 
városi ünnepségen minél nagyobb számban vegyenek részt képviselıtársai. Tájékoztatást 
adott arról, hogy az Angyalszív Alapítvány jótékonysági futást szervez a fogyatékos 
gyermekek esélyegyenlıségéért, amely Kenderest is érinteni fogja, Felkérte alpolgármester 
urat, fogadja a településre érkezı futókat. 
 
Mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 9 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. augusztus 17-én 
               reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      132/2011. 
 
1./ Felterjesztés a lakcímbejelentés jogi szabályozásáról   133/2011. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     20/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete a lakcímbejelentés 
     helyi szabályairól 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     21/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete az egyes szabálysértésekrıl 
 
4./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról 
     és mőködtetésérıl szóló megállapodás módosításáról   134/2011. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     22/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelete 
     az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
     Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti önkormányzati 
     tulajdonú lakóingatlan bérlıkijelölésérıl és a lakbér megállapításáról 135/2011. 
 
6./ Adósságrendezési eljárás megszüntetésérıl    136/2011.  


