
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester.- 
 
Bejelentéssel távol: ----- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatója, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Mikola 
Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetıje, Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond 
Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi Önkormányzat 
elnöke, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Fodor Imre köztisztviselı, Bana  István, Bíró János, Kovács 
Imre meghívottak, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı jelezte, hogy késıbb érkezik. 
 
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 137/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus 30-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 Kovács Imrét a Kenderes 2006 Kft. ügyvezetı igazgatóját, és átadta részére a 
Kenderesért Emlékérem kitüntetést, mivel az augusztus 20-i ünnepségen nem tudott részt 
venni. Megköszönte a település érdekében végzett munkáját. Bízik abban, hogy a jövıben is 
biztosított lesz a Kft-nél az 50-60 fıs munkavállalói létszám foglalkoztatása. További 
munkájához a képviselı-testület nevében sok erıt, egészséget és munkasikert kíván. 
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KOVÁCS IMRE: kitüntetésével kapcsolatban sajátos érzelmek, gondolatok fogalmazódtak 
meg benne, ami arra késztette, hogy átgondolja az elmúlt idıszakot és értékelje a jelen 
helyzetet. A sorsa a településsel 1968-ban fonódott össze, amikor a helyi Mezıgazdasági 
Termelıszövetkezetben kezdett dolgozni, és ahol immár 43. éve folyamatosan végzi a 
munkáját. A rendszerváltás idıszakában végbement változások következtében az országban a 
termelıszövetkezetek felbontásra kerültek. A helyi termelıszövetkezetben is végrehajtották az 
átalakítást, ami sok esetben némi érdeksérelemmel párosult, mivel a vagyonfelosztás után 
2l00 földtulajdonossal kerültek kapcsolatba. A régi érdekellentéteket félre téve, nagy 
tisztelettel köszönte meg a képviselı-testület által adományozott kitüntetést. Bejelentette, 
hogy az elismeréssel járó pénzjutalmat az Apáczai Csere János Általános Iskola részére 
kívánja felajánlani. Elmondta továbbá, hogy a jövıben szívesen ad tájékoztatást a képviselı-
testület részére, és biztosítja annak lehetıségét, hogy betekintést nyerjenek a Kenderes 2006 
Kft. mőködésérıl és az elért eredményekrıl. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület örömmel fogadja a felkínált lehetıséget, és 
kihelyezett ülés keretében lehetıséget biztosít a Kft. tevékenységének a bemutatására. A 
pénzjutalom felajánlását igazán nemes gesztusnak tartja, melyet ezúton szeretne megköszönni 
az általános iskola nevében. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ példaértékőnek tartja Kovács Imre felajánlását, és az iskola nevében 
köszönetét fejezi ki. 
 
 
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 Önkormányzatának 2011. elsı félévi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról szóló elıterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA tájékoztatásul elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság kérésének megfelelıen 
elkészítette és továbbította a képviselık részére az aktuális hitelállomány alakulásáról szóló 
kimutatást. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, a kiadások csökkentése mellett nagyobb 
figyelmet kellene fordítani a bevételek növelésére. Úgy ítéli meg, hogy nem tesznek meg 
mindent a bevételek növelése érdekében. Jelentıs bevétel kiesést jelent például, hogy a hétfıi 
napokon nem biztosított a Horthy emlékhelyek látogatása. A következı évben erre kiemelt 
figyelmet kell fordítani és a hét minden napjára meg kell szervezni a nyitva tartást. Azzal 
mindenki tisztában van, hogy a középfokú oktatás fenntartása nem kötelezı feladata az 
önkormányzatnak, de ennek ellenére mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
középiskola a jelenlegi színvonalon és tanulói létszámmal mőködni tudjon. Az intézmény elsı  
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félévi mőködéséhez az önkormányzat a normatíván felül 12 millió forint támogatást 
biztosított. Ez igen jelentıs összeg, de figyelembe kell venni az intézmény nagyságrendjét, 
foglalkoztatotti- és tanulói létszámát is. Törekedni kell arra, hogy az intézmény a 
költségvetési rendeletben megállapított 44 millió forint támogatást megkapja. Úgy gondolja, 
hogy a csökkenı települési létszám miatt az önkormányzatnak is összébb kell húzódni, és a 
pénzügyi gondok enyhítésére helyben kell megoldást találni. Felül kell vizsgálni a 
gépjármővek számát és a lakáskihasználtságot. A jövı évi költségvetés tervezése elıtt meg 
kell tenni a szükséges költségcsökkentı intézkedéseket. 
 
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy ebben a nehéz pénzügyi helyzetben nem elég 
takarékoskodni, hanem a bevételeket is növelni kellene. Elengedhetetlennek tartja a bevételi 
oldal növelését, ezért nem fogadja el az elıterjesztést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést és 4 fı 
támogató szavazatával, 1 fı ellenvéleményével, 1 fı tartózkodása mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 138/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását  

861.639 ezer Ft bevétellel 
861.434 ezer Ft kiadással 

a 2., 3. és 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület. 
 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4. és 
9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

 
-  személyi jellegő kiadások: 239.906 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 62.292 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 169.688 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 2.342 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 325.985 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 41.794 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: 19.427 ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         318 fı 
 

3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3. 
és 9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

 
-  mőködési bevételek: 245.872 ezer Ft 
-  támogatások: 397.975 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1.774 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 36.572 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 5.067 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése. 212 ezer Ft 
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-  hitelek: 183.609 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: - 9.442 ezer Ft 
 

4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 
tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 

 
5. A második félévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
 

- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek 

beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 

az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2011. december 31-re a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2011. évi 
forrásaiból keletkezı bevételek érdekében az oktatási intézmények a feladat 
mutatókat pontosítsák és a szükséges korrekciókat végezzék el 2011. október 
31-ig. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Intézményvezetık, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a 2011. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
PENTI GUSZTÁV: a Cigánykisebbségi Önkormányzat megtárgyalta az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2011.(IX.7.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapításáról 

 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2011. augusztus 30. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
3.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi 
támogatásának második ütemére vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat a 2011. évi 
költségvetését 124.585,- ezer Ft mőködési forráshiánnyal tervezték és támogatást nyújtottak 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2011. évi 
támogatásának (ÖNHIKI) elsı ütemére, melybıl az önkormányzat részére 27.569,- ezer Ft 
támogatást biztosítottak. Az elsı ütemben elnyert támogatás csak átmenetileg enyhítette a 
pénzügyi gondokat, ezért szükség van a második ütemre is benyújtani a pályázatot. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztés és 
elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 139/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
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1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 

 
2. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 
 

I. Kenderes Város Önkormányzatának lakosságszáma 2010. január 1-jén 4.978 
fı. 

II.  Kenderes Város Önkormányzata helyi adó bevezetésérıl döntött és 2011. 
évben ilyen jogcímen 63.596,-ezer forint összegő bevételt tervez. 

III.  Kenderes Város Önkormányzata 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 
93.570 ezer forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 

IV.  Kenderes Város Önkormányzatának kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv. 88.§(2) bekezdés szerinti éves 
kötelezettségvállalás felsı határát. 

V. Kenderes Város Önkormányzata az Ötv. szabályai szerint kötelezı 
könyvvizsgálatra kötelezett és az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 

 Errıl: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján), Budapest; 
  2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján), Budapest; 
  3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
  4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  5./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, 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 
 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 
 
PARDI SÁNDOR a közoktatási törvény alapján a gyakorlati tanulói csoport létszáma 8-10 fı, 
az osztálylétszám 35 fı lehet. A képviselı-testület hozzájárulásával ezek a létszámok 
maximum 15, illetve 40 fıre emelhetık fel. Az engedélyezett létszámok növeléséhez kéri a 
képviselı-testület hozzájárulást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 140/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális osztálylétszámának és 
gyakorlati tanulócsoport létszámának megemelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális osztály és  

gyakorlati tanulócsoport létszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó 
kérelmét, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú 
melléklet 7. pontja alapján engedélyezi a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan 
az osztályok létszámának növelését 20 %-kal. 
Továbbá engedélyezi a gyakorlati tanulócsoportok létszámának 15 fıre történı 
megemelését. 
 
Errıl: 1./ Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója 
      5331 Kenderes, Szent István út 27. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
5.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
„Forg-Tech” Kft. kérelmér ıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ támogatja a Bánhalmán lévı régi óvoda épületének munkahelyteremtı 
beruházás céljára történı hasznosítását. A „Forg-Tech” Kft. használt háztartási gépek bontását 
és a bontott anyagok hasznosítását szeretné végezni az ingatlan területén. A Kft. vezetıje 
megtekintette az ingatlant, és alkalmasnak találta e tevékenység végzésére. A régi óvoda 
épülete igen leromlott állapotban van, ezért úgy gondolja, hogy hasznosítása idıszerővé vált. 
A maga részérıl támogatja az 5-6 fıt foglalkoztató munkahelyteremtı beruházás 
megvalósítását. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna 14 óra 30 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 7 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ tudomása szerint is nagyon rossz állapotban lévı ingatlanról van 
szó. Érdeklıdött, hogy a Kft. részérıl érkezett-e árajánlat, illetve megtörtént-e már az ingatlan 
felértékelése. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a költségvetés tárgyalásakor megemlítésre került a bevételi források 
növelésének a fontossága. Ezzel teljes mértékben egyetért. Úgy gondolja, hogy a leromlott, 
használaton kívüli ingatlan értékesítésével és új munkahelyek létesítésével lehetıség nyílik a 
bevételek növelésére, ezért támogatja az ingatlan hasznosítását. 
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CSATÁRI LAJOS: kevés a konkrétum, holott a kérelem tárgyában vételi ajánlat került 
feltüntetésre. A levélben a Kft. vezetıje tervekrıl beszél, feltételes módot használ. Úgy ítéli 
meg, hogy ennél sokkal konkrétabb elképzelésekre van szükség akkor, amikor vételi ajánlattal 
keresik meg az önkormányzatot. A felelıs döntés meghozatala érdekében jelentıs 
pontosításra van szükség. Elvileg támogatja a munkahelyteremtés szándékát, hiszen ez 
minden település számára létkérdés. Véleménye szerint azonban, az értékesítés helyett 
kedvezıbb lenne az önkormányzatnak az ingatlan bérbeadása. Úgy gondolja, hogy mind két 
oldalról nagyon korrekt szakmai magatartás szükséges, és ehhez elengedhetetlen a pontos, 
alapos elıkészítı munka. A vételi ajánlatot a jelenleg rendelkezésre álló információk 
birtokában nem tudja támogatni.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felhívta a képviselı társai figyelmét arra, hogy a Kft. levelében arra 
kéri a képviselı-testületet, hogy vizsgálja meg az ingatlan megvásárlásának lehetıségét. Jelen 
esetben tehát, a képviselı-testületnek nem kell döntést hozni az ingatlan értékesítésérıl és az 
eladási árról. A befektetı elızetesen azt szeretné megtudni, hogy a képviselı-testületnek 
szándékában áll-e az ingatlan ilyen célra történı hasznosítása. Amennyiben a képviselı-
testület támogatja a munkahelyteremtı beruházást, úgy a következı testületi ülésre meghívják 
a befektetıt és lehetıséget biztosítanak arra, hogy részletesen ismertesse az elképzeléseit. 
Célszerőnek tartaná, ha a képviselı-testület tagjai a döntés elıtt megtekintenék az ingatlant. 
 
FODOR IMRE: Turay Ferenc békéscsabai vállalkozóval az önkormányzatnak már korábban 
volt munkakapcsolata, hiszen İ építette a forgalomirányító lámpát a településen. Az 
ügyvezetı igazgató 35 éve piacon lévı, megbízható vállalkozó. Elızetesen megtekintette az 
ingatlant, ami igen rossz állapotban van, felújításra szorul. Amennyiben a képviselı-testület 
úgy dönt, hogy értékesíti az ingatlant részére, úgy az említett munkahelyteremtı beruházást 
ott kívánja megvalósítani. A hulladékpiac átalakítása jelenleg van folyamatban, a vállalkozó 
erre a piacra szeretne betörni és hulladék feldolgozással, újrahasznosítással és értékesítéssel 
kíván foglalkozni. Az épület felújítási költsége megközelítıleg 6-8 millió forintba kerül. A 
munkahelyteremtı beruházás 5-10 embernek biztosítana munkalehetıséget. 
 
CSATÁRI LAJOS továbbra is az ingatlan bérbeadását támogatja. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a képviselı társával ellentétben nem zárkózik el az ingatlan 
értékesítésétıl. Természetesen egy reális vételárat kell meghatározni. Javasolja, hogy a 
polgármester asszony vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval és a következı testületi ülésre 
hívja meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ingatlan állapotának ismeretében, a bérbeadás helyett az ingatlan 
értékesítését támogatja. Úgy gondolja, hogy a település jövıje szempontjából 
felbecsülhetetlen értéket képvisel egy-egy munkahelyteremtı beruházás megvalósítása, amit 
az önkormányzatnak segíteni és támogatni kell. Véleménye szerint, a képviselı-testületnek 
olyan ideális árat kell meghatározni, amivel elı tudja segíteni az új munkahelyek létrehozását. 
Tisztában van azzal, hogy az önkormányzatnak növelni kell a bevételeit, de úgy gondolja, 
hogy a tényleges bevételnövelést csak új munkahelyek létrehozásával tudják elérni. A 
következı képviselı-testületi ülésre meghívja a vállalkozót, és ott lehetıséget biztosít a 
konkrét elképzelések, tervek ismertetésére. 
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DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint, munkahelyteremtı beruházás céljára egy 
jelképes összegért kellene értékesíteni az ingatlant. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ingatlan értékesítése esetén el kell készíttetni a hivatalos 
értékbecslést, és ez az érték képezhetné a tárgyalás során a kiinduló pontot. 
 
BANA ISTVÁN: minden üzletkötés hordoz magában kisebb-nagyobb rizikót, de ezt a remélt 
eredmény elérése érdekében fel kell vállalni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolja, hogy minden képviselı tekintse meg az ingatlant. 
 
CSATÁRI LAJOS hiányolja a helyi vállalkozók aktivitását. Sajnálja, hogy a helyi 
erıforrásokat, lehetıséget a település polgárai nem tudják kihasználni. 
 
KOVÁCS IMRE: az üzletkötésnél lehetıség nyílik arra, hogy a szerzıdésbe bizonyos 
garanciális elemek kerüljenek beépítésére. Olyan szerzıdést is lehet kötni, amelyben elıször 
bérbe adják az ingatlant, és amikor ténylegesen megvalósul a beruházás és a munkaerı 
foglalkoztatása, akkor kerül sor az ingatlan tulajdonba adására. Az idıközben kifizetett bérleti 
díjat pedig levonhatják a vételárból. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ lezárta a napirendi pont tárgyalását azzal, hogy felveszi a kapcsolatot a 
vállalkozóval és meghívja a következı testületi ülésre. Javasolta a képviselıknek, hogy 
közösen tekintsék meg az ingatlant.  
 
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 
 
Egyebek 
 

a) Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Korlátolt 
Felelısségő Társaság létrehozásáról szóló 44/2011.(III.23.) Kt. számú – az 
ügyvezetı bérére vonatkozó – határozatának módosítására 

 
CSATÁRI LAJOS álláspontja szerint, amit saját erıbıl meg tudnak oldani, azt meg kell 
oldani. A település önellátásra történı berendezkedésével kapcsolatos kérdéseket már több 
alkalommal tárgyalta a képviselı-testület és a bizottság is. Ennek a folyamatnak a szerves 
részeként hozták létre a nonprofit Kft-t. A szakmai részletek megbeszélése során részletesen 
leírta, hogy milyen feltételeket, elvárásokat támaszt a Kft. mőködésével kapcsolatban. A 
települési önellátás egyik eleme az ár- érték megállapítása. Hangsúlyozta az ár- érték arány 
kialakításának és fenntartásának a fontosságát, mivel e nélkül nem mőködhet az önellátás, és e 
nélkül nem tudnak versenyképesek maradni. A Kft. ügyvezetıjének a munkája rendkívül 
komoly, összetett feladat. Hiányosságként említi meg, hogy Korpás Bálint nem vette fel a 
kapcsolatot a helyi gazdákkal. Tájékoztatásul elmondta, hogy egy-egy bírálat 
megfogalmazásakor nem a saját, hanem a jelölı szervezeteinek a véleményét tolmácsolja. 
Szakmai kérdésekben kialakított álláspontját nem befolyásolják a rokoni kapcsolatok. A 
képviselı-testület által hozott határozatot nagyon hiányosnak tartja. Úgy gondolja, hogy a 
havi bruttó 150 ezer forintos bérért meg kell dolgozni, ezt a munkabért a Kft-nek ki kell 
termelni. Az elvégzett munka teljesítését mérni kell. Eddig sajnos azt tapasztalta, hogy nincs  



-     10      - 
 

 
 
teljesítmény. Kéthavi munkabért már felvett az ügyvezetı a törzstıkébıl. Az önkormányzat a 
Kft. rendelkezésére bocsátott 1 millió forint törzstıkét, amelybıl már 300 ezer forint elment 
munkabérre, mivel a Kft. nem termelte ki a munkabér összegét. Nem állítja, hogy ez 
jogszerőtlen, de nem szokás a törzstıkét munkabérfizetés céljára felhasználni. Meg kell 
állítani azt a folyamatot, hogy úgy vehessen fel valaki munkabért, hogy nincs mögötte 
teljesítmény. Az elıterjesztésével azt szeretné elérni, hogy ameddig a Kft. nem termeli ki a 
vezetı bérét, addig a törzstıkét ne lehessen felhasználni munkabérfizetésre. Az 
önkormányzatnak nincs lehetısége arra, hogy további törzstıkét biztosítson. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, kicsit elhamarkodták ezt a döntést. Úgy 
gondolja, hogy amit elkezdtek, azt nem szabad félúton abba hagyni. Mezıgazdasági termelés 
esetén minimum egy éves idıtartamra kell tervezni. Várhatóan csak egy év elmúltával derül 
ki, hogy valójában van-e létjogosultsága a Kft-nek és az ügyvezetı jól végzi-e a munkáját, 
illetve meg tud-e felelni az önkormányzat elvárásainak. Megítélése szerint, nagyobb türelemre 
van szükség. Menet közben az ügyvezetı munkáját a Felügyelı Bizottság bármikor 
ellenırizheti. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  országos szinten egyre nagyobb figyelmet fordítanak az 
esélyegyenlıség megteremtésére. A megváltozott munkaképességő emberek 
foglalkoztatásának lehetıségét a képviselı-testületnek is meg kell teremteni, és ki kell 
használni. Véleménye szerint, a testület helyesen döntött, amikor Korpás Bálintot bízta meg a 
nonprofit Kft. ügyvezetıi feladataival. Egyetért az alpolgármester azon véleményével, hogy 
türelmesebbnek kell lenni és legalább egy évnek el kell telni ahhoz, hogy kézzelfogható 
eredményeket tudjon felmutatni a szervezet. Kéri a képviselı-testület türelmét, és javasolja, 
hogy következı év áprilisában a Kft. ügyvezetıjének a beszámolója alapján döntsön a testület 
arról, hogy megfelelt-e a vezetı az elvárásoknak. Úgy gondolja, hogy nem lenne célszerő 
félbeszakítani ezt a folyamatot, és az önkormányzatnak minden segítséget meg kell adni 
ehhez a sokrétő feladat megoldásához. Az ügyvezetı bérére vonatkozó határozat módosítását 
szükségtelennek tartja. Korpás Bálint a Kenderesi Krónikában leírta, hogy két hónapban 
számolt el munkabért, és tájékoztatta a lakosságot arról, hogy jelenleg és mindaddig nem 
veszi fel a fizetését, amíg nem képzıdik bevétel. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: ennél a napirendnél személyes érintettsége miatt a korábbi üléseken 
nem nyilvánított véleményt. Egyetért azzal a megállapítással, hogy a munkabérért meg kell 
dolgozni, azonban ismerve Korpás Bálint munkavégzését, biztosíthatja a jelenlévıket, hogy 
komolyan veszi, és lelkiismeretesen végzi ezt az igazán összetett feladatot. A helyi 
vállalkozóktól érdemes lenne megkérdezni, hogy a vállalkozás beindításától számítva, mennyi 
idıre van szükség a profit és az eredmények eléréséhez. A Kft. megalakítása óta még egy fél 
éves idıszak sem telt el. Csatári Lajos képviselı társától arról érdeklıdött, hogy a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként személyesen 
megkereste-e már Korpás Bálintot, betekintett-e már az İ munkavégzésébe, és bizottsági 
elnökként milyen segítséget nyújtott a tevékenységéhez. Érdeklıdött továbbá, hogy a 
Gazdakör részérıl érkezett-e már megkeresés. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Kft. megalakításakor is tisztában voltak azzal, hogy igen 
széles tevékenységi kört kell ellátni a Kft-nek. Úgy gondolja, hogy az ügyvezetı egy  
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személyben nem tud mindent elvégezni, ezért be kellene vonni olyan helyi termelıket, 
gazdálkodókat, akik segítséget nyújtanának a termelık és a Kft. közötti kapcsolat 
kialakításában. A Kft. megalakításakor a termelési év elejérıl lemaradtak, ezért a termelésre 
kijelölt földterületek megmővelését nem tudták kellı idıben elvégezni. Kézzelfogható 
eredmények eléréséhez mindenképpen több idıre van szükség. Hangsúlyozta, hogy a Kft. 
eredményes mőködtetését egy személy nem képes ellátni. A határozatban szereplı munkabér 
bruttó 100,- Ft-ra történı módosítását nem támogatja. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a Kft. megalakulásakor az ügyvezetı bérezésérıl a pénzügyi 
osztállyal történt egyeztetés. Az önkormányzatnál és az intézményeinél végrehajtott 
költségcsökkentı intézkedések egyértelmővé tették, hogy az önkormányzat nem tudja a 
költségvetésébıl fizetni a bért. A Kft. indulásakor így az volt az egyetlen lehetıség, hogy a 
törzstıkébıl fizetik ki a bért, a késıbbiekben pedig, a képzıdı bevételbıl történhet a 
bérfizetés. A kijelölt földterületek bemunkálását nem tudták kellı idıben elvégezni, ezért a 
nyáron várható bevételektıl elestek. Az említett bevételkiesés miatt döntött úgy az ügyvezetı, 
hogy nem veszi fel a munkabérét. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tésztakészítéshez 
szükséges engedélyezési díjak fizetése is a törzstıkébıl történt. A pályázati lehetıségek 
várhatóan csak szeptembertıl nyílnak meg. A pályázati lehetıségek kihasználásánál további 
problémát okoz, hogy a forrásokhoz csak utófinanszírozással lehet hozzájutni. Az elmúlt 
idıszakban a Kft. vezetıjét már több gazda felkereste különbözı ügyek intézése céljából. 
Igazából most kezd a Kft. tevékenysége kibontakozni, ezért úgy gondolja, hogy félúton nem 
szabad megállítani ezt a folyamatot. Erkölcstelennek tartja a bruttó 100,- Ft-os munkabért. 
 
CSATÁRI LAJOS hangsúlyozta, hogy nem az a célja, hogy megszőnjön a Kft., azonban egy-
két dolgot tisztázni szükséges. Az elıterjesztésében azért idézte a polgármester asszony 
hozzászólását, mivel abban szerepelt, hogy a Kft-nek ki kell termelni a munkabért. A 
Kenderesi Krónikában megjelent, hogy már kéthavi munkabért felvett az ügyvezetı, ezért úgy 
gondolja, hogy a határozat szakmai elıkészítésének az indokait nem vette figyelembe. Az 
ügyvezetı tehát kéthavi bért úgy vett fel a törzstıkébıl, hogy a Kft-nek nem képzıdött 
bevétele. Tisztában van a garantált bérfizetés kötelezettségével, de ez egy képletes dolog, és 
ennek ellenére lehetıvé kell tenni, hogy utolérje magát a rendszer. A határozat jelenleg úgy 
szól, hogy az ügyvezetınek jár a havi 150 ezer forintos bér, de arról nem rendelkezik, hogy 
milyen feltételek mellett. Nem vitatja, hogy szükség van a Kft. mőködésére, hiszen ebben 
magasabb szintő vezetık is megerısítették az önkormányzatot. Tudomásul kell venni, hogy a 
munkabérért meg kell dolgozni és a követelményeknek meg kell felelni. Nem hallott olyan 
szakmáról, ahol féléves-egyéves türelmi idıt biztosítanának a munkavállalóknak. Korpás 
Bálint meghívást kap a bizottsági ülésekre. Az ügyvezetı tekintetében a képviselı-testület 
gyakorolja a munkáltatói jogkört és megválasztásra került a Felügyelı Bizottság is. A Kft. 
mőködésével kapcsolatban a Felügyelı Bizottságnak igen sokrétő feladatköre van. 
Hangsúlyozta, hogy nem az a cél, hogy megszőnjön a Kft, hanem az, hogy termelje ki a 
munkabért. Véleménye szerint, a Kft. vezetıje attól függetlenül köteles ellátni a feladatát, 
hogy a bizottsági elnök tart-e vele kapcsolatot, vagy felajánlja-e a segítségét. Többször 
említette, hogy igen komoly, összetett feladatról van szó, hiszen az önellátás nem csupán a 
mezıgazdasági termékekre vonatkozik, hanem az ipari szolgáltató ellátásra és a zöldpolitikára 
is kiterjed. Ezért javasolta már korábban a feladatkör leszőkítését. A multinacionális cégek 
által kialakított logisztikai rendszer gyengítésével lehetıség nyílna a hazai termékek 
értékesítésének a növelésére. Az egyik legfontosabb eleme az önellátási rendszernek, hogy a 
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megtermelt árút, termékeket helyben használják fel. Ezért tartja nagyon fontosnak azt, hogy a 
Kft. vezetıje vegye fel a kapcsolatot a helyi a gazdálkodókkal és mérje fel, hogy milyen 
termékeket lehet beépíteni a helyi közellátásba. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy helyesen döntött a képviselı-testület, amikor 
elhatározta, hogy önellátásra rendezkedik be és létrehozza ezt a nonprofit szervezetet. A 
minisztérium munkatársai is pozitív döntésként értékelték a Kft. alapítását. Sajnos az 
elızetesen ismertté vált pályázati lehetıségek megnyílására még várni kell, ami akadályozza a 
Kft. tevékenységét. A Kft. mőködtetése az egyedüli út az önellátásra történı berendezkedésre. 
Legalább egy éves idıtartam szükséges ahhoz, hogy értékelhetı legyen egy újonnan alakult 
gazdasági társaság tevékenysége. Az eredmények elérését számos külsı tényezı akadályozta. 
A Kft. vezetıjének kiválasztásánál két fontos szempont dominált. Az egyik szempont, hogy 
olyan végzettséggel rendelkezik, ami egy személyben biztosítja a Kft-nek a mérlegképes 
könyvelıi kötelezettségét, illetve magát az ügyvezetését. A másik szempont volt a 
kiválasztásnál, hogy egy köztiszteletben álló, Kenderesért sokat tett személyrıl volt szó. Bízik 
Korpás Bálint szakmai hozzáértésében, és erre kéri a képviselı-testület tagjait, valamint a 
vállalkozókat is. Az ügyvezetı csak akkor tud eredményeket elérni, ha mindannyian mellette 
állnak és segítik a munkáját. A Kft. vezetıjét már több gazdálkodó személy kereste meg 
kisebb-nagyobb ügyviteli feladatok elvégzésével, ezért nem tartja helyénvalónak azt a 
kijelentést, hogy nem keresi a kapcsolatot a helyi gazdálkodókkal. Arra kér mindenkit, hogy 
legyenek lojálisak, türelmesek, hiszen önmaguk megsegítésérıl van szó. Pozitív 
eredményként említette meg, hogy a Központi Konyha jelentıs megtakarítást tudott elérni a 
fızéshez szükséges lecsó helyben történı elıállításával, amihez a középiskola által termelt 
alapanyagokat használták fel. A Kft. megalakításakor már nem tudták elıkészíteni a 
termelésre kijelölt földterületeket, így ezeket a földeket csak ısszel lehet megmunkálni, és a 
termelésnek csak a következı évben lesz kézzelfogható eredménye.  
 
CSATÁRI LAJOS: az a lényeg, hogy a Kft. termelje ki a munkabér összegét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kéthavi munkabért vett fel eddig az ügyvezetı. Úgy gondolja, hogy az 
ügyvezetı munkabérének felülvizsgálatához több idınek kell eltelni. Szeretné, ha ezen az 
ülésen véglegesen lezárásra kerülhetne ez a téma, és szeretné, ha a Kft. beszámoltatásán, 
illetve tevékenységének figyelemmel kísérésén kívül nem kellene ezt a napirendet többször 
tárgyalnia a képviselı-testületnek. Tájékoztatásul elmondta, hogy a holnapi nap folyamán 
találkozik Budapesten a miniszter úrral és a szakembereivel. Bízik abban, hogy a megbeszélés 
alkalmával lehetıség nyílik a konkrét elképzelések egyeztetésére is. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy felmérték-e az igényt a száraztészta készítésre? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, felmérték az erre vonatkozó igényeket. A tervek szerint elsı 
körben a helyi konyhákat látják el száraztésztával, tekintettel arra, hogy csak kézi erıvel 
készítik az árut. A munka indítása teljesen elı van készítve, csak az engedélyekre várnak. 
Szerencsére vannak segítıik. A háztartási gépeket és a szükséges eszközöket adakozásból 
biztosították. Attól függetlenül, hogy nincs minden lépésrıl híradás, folyik a munka és 
dolgoznak emberek.  
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VERESNÉ NAGY MARGIT felhívta a figyelmet a közelmúltban az İstermelık lapjában 
megjelent kedvezı pályázati lehetıségekre, amely mind a Kft-t, mind a helyi vállalkozókat 
érintheti. 
 
PENTI GUSZTÁV érdeklıdött a városban letelepedı, roma származású „bevándorlókról”  
szóló hírekrıl. Úgy hallotta, hogy több olyan kis ház van, amelyben 14-en is laknak. Felhívta 
a figyelmet az egyre jobban elszaporodó harci kutyák veszélyességére. Sajnálkozását fejezte 
ki a ligetben lévı játszótéren az elmúlt napokban végzett vandál pusztítás miatt.  Véleménye 
szerint elırelépés nem történik, csak beszélünk ezekrıl a problémákról A szabályok 
mindenkire egyformán vonatkoznak, amelyeket be kell tartani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elmúlt testületi ülés napirendje volt a lakcímbejelentés helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tudomásuk van arról, hogy egy 
család a városba költözött, egy magántulajdonban lévı ingatlant vásároltak meg szabad 
forgalomban.  
 
DR BARTA ZSUZSANNA: annyit tud, hogy több gyerekes családról van szó, ahol két 
fogyatékos gyereket nevelnek. Kisújszálláson találtak olyan iskolát, amely fogadja ıket, ezért 
költöztek Kenderesre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel kapcsolatban érdeklıdött a jászkiséri Gyámhivatalban, ahonnan 
olyan tájékoztatást kapott, hogy azért jön Kenderesre a család, mert a Pedagógiai Szolgálat 
Kisújszállást jelölte ki a beteg gyermekek ellátó intézményének, és Jászkisérrıl nem tudják 
megoldani a bejárást. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet augusztus 26-án lépett hatályba. A hatálybalépés elıtt jelentkezett be a család 
ideiglenesen Kenderesre. Az adásvételi szerzıdés szerint a Sallai úti lakás az ı tulajdonuk. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elızıekben már volt szó a harci kutyák veszélyességérıl. Ezzel 
kapcsolatban emlékeztetett mindenkit arra, hogy az ebtartásról megalkotott önkormányzati 
rendelet elfogadásakor nem született érvényes döntés a szájkosár kötelezıvé tételérıl. 
Továbbra is azt kéri jegyzı úrtól és képviselı-társaitól is, hogy legyenek következetesen  
szigorúak, és úgy szabályozzák ezt a kérdést, hogy közterületen csak szájkosárral tartózkodhat 
kutya, mert senki nem tudja megállapítani, hogy egy kutya harapós, vagy nem Csak ilyen 
tartalmú rendelet megalkotását tudja támogatni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: ezzel kapcsolatban azt javasolta, hogy a szabálysértésekrıl 
szóló önkormányzati rendeletbe kerüljön beépítésre ez a módosítás. A rendeletben foglaltak 
végrehajtása problémát jelent, mert nagyon nehéz tetten érni ezek a cselekményeket.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásakor a Képviselı-testület felvállalta azt, hogy egy magasabb szintő jogszabállyal 
ellentétes  helyi rendeletet alkotott. 
 
PENTI GUSZTÁV: addig nem lesz rend a városban, amíg két-három embert nem büntetnek 
meg a harci kutyák miatt. 
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CSATÁRI LAJOS: a múltkori testületi ülésen kérdezte jegyzı úrtól, hogy milyen formában 
történik az ellenırzés. Olyan választ kapott, hogy megbízás alapján a köztisztviselık végzik a 
rendeletbe foglaltak betartását. A jelenlegi Alkotmányban a szabad mozgás és lakóhely 
megválasztás alapvetı alkotmányos jog. A 2012. január 1-én életbe lépı új Alkotmány már 
nem a lakóhely, hanem a tartózkodási hely fogalmat használja. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Képviselı-testület által megalkotott lakcímbejelentés 
szabályairól szóló önkormányzati rendelethez aláírásgyőjtı íven kérik a lakosság támogatását. 
A rendelet megalkotásával az volt a cél, hogy akik bejelentés nélkül, -egy lakásban túl sokan- 
tartózkodnak a városban, akkor az önkormányzat szabálysértési eljárást indíthasson. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: kiegészítve az elhangzottakat elmondta, hogy az aláírásgyőjtı 
íven a lakosság arra kéri az önkormányzatot, hogy tartsa be a hatályos önkormányzati 
rendeletben foglaltakat. 
 
CSATÁRI LAJOS: ha magasabb döntést hozó szintrıl jelzés jön, hogy a rendelet 
törvénysértı, akkor az Alkotmánybíróság fog benne dönteni.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT ismertette az aláírásgyőjtı íven szereplı szöveget. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az elızı ülésen vetıdött fel, hogy a szabálysértésekrıl szóló 
önkormányzati rendeletbe kerüljön beépítésre a csendháborítással kapcsolatos szabálysértés 
is.  Az egyes szabálysértésekrıl szóló kormányrendelet tartalmazza ezt a fajta szabálysértést, 
ezért feleslegesen tartja helyi rendeletbe is beépíteni.  Amennyiben a lakók a környéken 
csendháborítást tapasztalnak, a rendırséget kell értesíteni.  
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: kollegái kérték meg, hogy néhány szóban tájékoztassa a 
Képviselı-testületet az Általános Iskola versenyeztetésérıl annak apropóján, hogy volt náluk 
egy álláskeresı lány, aki azt mondta, hogy a Képviselı-testületbıl keresték meg, hogy az 
iskolában szervezzen matematika versenyeket, mert ott nincsen semmiféle verseny. Amikor 
ezt meghallotta, megdöbbent, mert a helyi újságban mindig ír a versenyeredményekrıl, és az 
iskola honlapján is megjelennek az eredmények. A természettudományos versenyeket illetıen  
az alsó és felsı tagozaton is szerveznek házi versenyeket, valamint több fordulós 
természetismereti versenyeket, amely természetesen tartalmaz matematikát is. A tavalyi évben 
nem, de elıtte három éven keresztül és az idén is menni fognak a komplex Apáczai 
természettudományi versenyre, ahol mindig jó helyezéseket érnek el, és többször eljutottak  
országos versenyre is. Részt vettek a Zrínyi matematika versenyen, ahol kb. 400 gyerek vett 
részt. Az alapmőveleti megyei szintő matematika versenyen, valamint az Apáczai Kiadó 
szervezésében a regionális versenyen szintén jó eredményeket érnek el tanulóik. 
 
CSATÁRI LAJOS: nyilván félreértették egymást. Azt mindannyian látják, hogy az oktatás 
nagy változásokon megy keresztül és feltételezhetı, hogy a szakoktatás erısítése a következı 
években nagyobb hangsúlyt fog kapni. Van nagyon sok elméleti ember, csak olyan nincs, aki 
produktív munkát végezne. Az a fajta változás, amely most elıkészítés alatt áll, feltételezhetı, 
hogy a szakoktatás területén is lényeges változásokat hoz. Véleménye az, hogy bátran 
lépjünk, és segítsük a tanulókat, gyerekeket abban, hogy minél több vetélkedın, versenyen 
vegyenek részt., ezért ebbe az irányba kell mozdulni és segíteni kell a gyerekeknek, hogy 
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 minél felkészültebbek legyenek. Senki nem vonta kétségbe azt, hogy az iskolában nem jó a 
versenyeztetés, csak tegyenek rá egy kis pluszt és színesítsék a versenyeket. Errıl volt szó, és 
nem arról, hogy lejárassák az iskolát Ehhez jó alanynak látták azt a lányt, aki végzett 
matematikus. Fontosnak tartja azt is, hogy a fiatalok ne menjenek el Kenderesrıl, ezért az 
ilyen javaslatokat érdemes felkarolni és támogatni. Senki nem akarta megkérdıjelezni az 
általános iskola matematika képzését, vagy a matematikatanárok tehetségét, csak ez egy más 
jellegő pluszt jelenthetne.  Abban ı nem lát semmi kivetnivalót, ha versenyeznek egy nemes 
célért, tudásuk gyarapításáért. Elnézést kér, ha félreérthetı volt a szándékuk. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Csatári úr jelezte felé, hogy kevésnek tartja a reálterületen kibontakozó 
versenyeztetést az általános iskolában, és van egy ismerıse, akit megkért, hogy 
településszintő matematika versenyt szervezzen a könyvtárban. A fiatal matematikusnak 
elhelyezkedési gondjai voltak, akinek ı azt tanácsolta, hogy keresse meg a két oktatási 
intézmény igazgatóját, és javasolta, hogy a sikeres elhelyezkedés érdekében szerezzen 
pedagógiai képesítést.  Úgy tudja, hogy városi szintő, könyvtárban lebonyolítandó, játékos 
vetélkedık szervezésérıl volt szó, nem iskolai versenyekrıl. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: valószínőleg félreértették egymást, mert nem így keresték meg 
ıt. Természetesen ilyen jellegő versenyek szervezésének nincs akadálya. 
 
b) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy árajánlatot kértek térfigyelı 
rendszer kiépítésére, mivel a közbiztonság javítása érdekében egyre nagyobb szükségét látják 
az ilyen jellegő technikának, tekintettel arra, hogy a szükséges rendıri létszám sem áll 
rendelkezésre. A döntés elıtt tájékoztatást adott arról, hogy információja szerint valószínőleg 
a Karcagi Kistérségi Társulás települései 1,5 millió Ft-ban fognak részesülni. Véleménye 
szerint a településen a közbiztonság megerısítése a legfontosabb feladat, ezért erre szeretnék 
fordítani a kapott összeget, természetesen akkor, ha  ezzel a Képviselı-testület is egyetért. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelenleg a közbiztonság megerısítése a legfontosabb Kenderesen, 
amelyért mindent meg kell tenni. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy Baktai Kálmán 
képviselı-társával győjtést szerveztek a lakosság körében térfigyelı kamerák beszerzésére. A 
győjtés alkalmával kellemesen csalódott a lakosságban, mert olyan emberek, akiknek kevés 
anyagi tehetsége van, kötelességüknek érezték, hogy anyagilag hozzájáruljanak a kamerák 
beszerzéséhez. A térfigyelı kamerarendszer kiépítése a felderítettséget, vagy legalábbis az 
elrettentést megteremtheti. Érdeklıdött, hogy van-e erre pályázati lehetıség? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: jelenleg több megoldási lehetıséget vizsgálnak, többek között a 
LEADER pályázatokon való részvétel lehetıségét is.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  egy túrkevei biztonságtechnikai cég Túrkevén és Mezıtúron 
jelzırendszeres segítségnyújtást mőködtet. A következı Krónikában a lakosságot is 
tájékoztatni fogják, hogy hogyan mőködik a szolgáltatás. Azok a személyek, akik igénylik ezt 
a szolgáltatást, probléma esetén nyomógomb segítségével tudnak jelezni a diszpécsernek, aki 
a jelzés után megteszi a szükséges intézkedéseket. A közbiztonság erısítése érdekében két 
alternatívát lát: a kamerarendszer bıvítését, vagy a jelzırendszeres segítségnyújtás kiépítését. 
Azért szeretné, ha eldöntenék, hogy milyen irányba mozduljanak, milyen célra győjtsenek   
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hogy ne érje ıket támogatás, hogy másra fordították az összegyőjtött pénzt.  A Szociális és 
Egészségügyi bizottság tagjai elkezdték a győjtést, amelyet továbbra is szeretnének folytatni, 
továbbá egy jótékonysági estet szerveznek a Családsegítı Szolgálattal közösen október 1-én. 
Ezen a napon ünneplik az Idısek Világnapját, ahol az est bevételét felajánlják erre a célra.  
Arra kéri képviselı-társait, hogy közvetítsék kérésüket, ismertessék terveiket, céljaikat minél 
szélesebb körben a lakossággal.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ azt javasolja, hogy a helyi újságba tájékoztassák a lakosságot, hogy a 
munkatársak milyen célból keresik fel ıket. Javasolja olyan tartalmú határozat meghozatalát, 
hogy a Képviselı-testület megtárgyalta és támogatja a kamerahálózat bıvítését, amelynek 
megvalósítását illetıen további tárgyalások szükségesek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN javasolta a határozatba belefoglalni, hogy a Képviselı-testület 
felhatalmazza polgármester asszonyt a további tárgyalásokra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 141/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
térfigyelı rendszer kiépítésének  elvi támogatása 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a térfigyelı kamera- 
 rendszer kiépítésének lehetıségérıl szóló elıterjesztést. 
 A Képviselı-testület a  közrend, közbiztonság erısítése érdekében a térfigyelı  
 rendszer kiépítését szükségesnek tartja, és elviekben támogatja. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, hogy folytasson 
 tárgyalásokat a Forg-Tech KFT ügyvezetı igazgatójával a megvalósításról. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
c) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a jövı évi városnapi rendezvények elıkészítése érdekében Európai 
Uniós pályázatot kívánnak benyújtani, testvérvárosi találkozó megrendezésére. A pályázathoz 
önerı nem szükséges, a találkozó viszont utófinanszírozású. Az önkormányzat a rendezvényt 
önerıbıl nem tudja finanszírozni, ezért a pályázat elutasítása esetén a találkozó nem kerül 
megrendezésre. 
 
H o z z á s z ó l á s ok 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a pályázat benyújtását támogatja, de véleménye szerint nemcsak a 
pályázat kell benyújtani, hanem egyéb forrást is kell keresni a városnapi rendezvények 
támogatására, sıt magáról az elnevezésrıl is tárgyalni kell az Oktatási, Kulturális, Turisztikai 
és Sportbizottság szeptemberi ülésén. A lakossági visszajelzések alapján a Búcsúvásár 
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 elnevezést lenne érdemes megtartani. Véleménye szerint a testvérvárosi találkozón ne 
tegyenek különbséget a testvérvárosok között olyan szempontból, hogy egyik településrıl 30 
fıs, a többi testvérvárosból pedig 5 fıs delegációt hívnak. Az a javaslata, hogy minden 
településrıl hasonló nagyságú delegációt hívjanak. Azon túl, hogy pályázati forrásból, illetve 
egyéb támogatásból tudják vendégül látni a testvérvárosokból érkezett vendégeket, biztos 
vannak olyan családok, akik szívesen vendégül látnák a testvértelepülésrıl érkezı 
vendégeket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Általános Iskola kezdeményezte a pályázat benyújtását, mivel 
szeretnék felvenni a kapcsolatot a testvérváros Csíkszentmárton általános iskolájával. İk is 
úgy gondolták, hogy a meghívott gyerekeket,  és nevelıket a tantestület, illetve családok 
látnák vendégül. Ezt a találkozót szeretnék összekapcsolni a jövı évi városnappal. 
Elképzelésük szerint a testvértelepülések közül kiemelnek egyet, ahonnan nagyobb 
létszámban várnak vendégeket, a többi testvértelepülésrıl pedig városi delegációt fogadnának. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: meg fogják nézni a többi pályázati lehetıséget is, amelyek 
testvérvárosi tevékenységeket támogatnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a városnap kapcsán elmondta, hogy a családi délután véleménye 
szerint – és a visszajelzések alapján is - nagyon szépen sikerült. Ezúton is szeretne köszönetet 
mondani elsısorban a Mővelıdési Ház vezetıjének és dolgozóinak, a Képviselı-testület 
tagjainak, - akik 1 havi tiszteletdíjukat felajánlották- és mindazoknak, akik hozzájárultak 
ennek a napnak a sikerének.  Úgy gondolja, hogy azokat az értékeket, amelyekkel a helyi, 
illetve a Kenderesrıl elszármazott fellépık rendelkeznek mindenképpen be kell mutatni.  Az 
egész nap szervezett, rendezett volt. Még egyszer megköszönte azok munkáját, akik ezt a 
napot megszervezték. A családi délutánt megelızıen egy nagyon jól sikerült Elszármazottak 
találkozóján vannak túl.  Nem volt magas létszámú a megjelenés, de hangulatába, lelkületébe  
igen felemelı érzéső találkozó volt. Az elszármazottak visszajelzései alapján a jövıben több 
helyi lakost várnának a találkozókra. Reméli, hogy a szeptember 10-én megrendezésre kerülı 
Magyarok Vására, valamint a szeptember 11-i újratemetési évforduló ugyanilyen jól fog 
sikerülni. Szeretné, ha a Képviselı-testület tagjai mindkét napon képviseltetnék magukat a 
rendezvényeken. 
 
DR GASZPARJAN KAREN külön megköszönte a polgárırség munkáját, akik a családi 
délutánon  10 fıvel   folyamatosan jelen voltak a rendezvényen, 12 órán keresztül. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megismételte, hogy a jövı évi rendezvény szervezését idıben el 
kell kezdeni.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 142/2011. (VIII. 30.) Kt. számú határozata 
testvérvárosi kapcsolatok- Polgárok találkozói 2012. Európai Uniós pályázat benyújtására 
 
            Kenderes Város Önkormányzata az Európai Unió által kiírt pályázatról szóló  

elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani a 2012. 
augusztus 11. és 15. között megrendezésre kerülı testvérvárosi találkozó 
lebonyolítására, 7000- euró összegre. 
Az önkormányzat a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe véve 
önerıbıl nem tudná finanszírozni a 2012. évi költségvetése terhére, ezért a pályázat 
elutasítása esetén a találkozó nem kerül megrendezésre. 

 
           Errıl:   1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztály, Helyben 

           2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
d) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a hétfıi napon tárgyalt a Baptista Szeretetszolgálat vezetıjével, a 
Területi Gondozási Központhoz tartozó önkormányzati feladatok ellátásának átvételérıl. A 
tárgyalás során három feltétel fogalmazódott meg az esetleges átvétel feltételeként. Abban az 
esetben tudnak érdemben tárgyalni az átadásról, ha ezeket a feltételeket a szeretetszolgálat 
teljesíteni tudja. Ezek a feltételek az alábbiak: a jelenlegi munkaerı további foglalkoztatása, 
normatív támogatásból történı mőködtetés, önkormányzati támogatás nélkül, valamint az 
összes feladat átvétele. Mivel ezzel kapcsolatban nagyon kevés információval rendelkeznek, 
azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy a további mőködtetéssel kapcsolatban keressék meg a 
Karcagi  Kistérségi Társulást is, és késıbb  döntsenek az esetleges átadásról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 143/2011.(VIII.30.) Kt. számú határozata 
a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további mőködésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Területi 
 Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további 
 mőködtetésérıl a Karcagi Kistérségi Társulással. 
 A Képviselı-testület  az alábbi esetben támogatja a mőködtetés átadását: 
 - jelenlegi munkaerı további foglalkoztatása 
 - normatív támogatásból történı mőködtetés, önkormányzati támogatás nélkül, 
           - az összes feladata átvétele 
           A tárgyalás eredményérıl a Képviselı-testületet folyamatosan tájékoztatni kell. 
  

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l  . - 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésébe tartozó ételfızı üst ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatban olyan tájékoztatást kapott, hogy a vagyonkezelı az igénylést támogatólag 
megküldte az MNV Zrt-hez. A kérelmet megvizsgálták és megállapították, hogy az az állami 
vagyonnal való gazdálkodásról szóló kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel A 
fızıüst ingyenes tulajdonba adás érdekében elkészített értékelési szakvéleményt elfogadásra 
megküldték az MNV Zrt illetékes szakterületének. Az elfogadó nyilatkozat elkészülte után a 
kérelmet döntésre az MNV Zrt Igazgatósága elé terjesztik. A döntés várhatóan szeptember 
vagy október hónapban fog megszületni. 
 
Krokavecz László alpolgármester 16 óra 45 perckor az ülésrıl eltávozott, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 6 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: a rendırség beszámolójának tárgyalásakor kapitány úr olyan ígéretet tett, 
hogy amennyiben az önkormányzat igényli, a szabálysértési esetekrıl is tájékoztatást ad.  
Kéri, hogy írásban erısítsék meg a kérést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelezni fogja kapitány úr felé a kérést. 
 
CSATÁRI LAJOS: lakossági bejelentést szeretne közvetíteni. A Jókai úton parkoló kamionok 
miatt a közlekedés balesetveszélyes, idınként elviselhetetlen a zaj, és az út is nagyon 
tönkrement.  Érdeklıdik, hogy milyen szabályozás vonatkozik a jármővek parkolására, van-e 
ehhez engedély, valamint van-e lehetıség a kamionok részére külön parkolóhely 
kialakítására? Szintén lakossági jelzés, hogy a temetınél lévı díszkút  olyan rendszerő, hogy 
használat után is folyik a víz. A vízzel ne pazaroljunk, ezért a kút beállításán változtatni kell. 
Érdeklıdött továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal épülete elıtti szökıkút milyen rendszerő, 
mivel ott  is elfolyik a víz. 
 
FODOR IMRE: a szökıkút  csak idınként mőködik, amely  kifolyós rendszerő. 
 
CSATÁRI LAJOS: ebben az esetben más megoldást kell találni, mert nagyon sok víz elfolyik 
ott is. A vízzel takarékoskodni kell, mert a – a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - a víz költsége  
mindenkit terhel, mert a szolgáltató az ármegállapításnál figyelembe veszi a veszteséget. A 
vizet ne pazaroljuk. Érdeklıdött, hogy az urnafal építésével kapcsolatban történt-e elırelépés?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az egyházak képviselıivel a közeljövıben tervezi felvenni a 
kapcsolatot az urnafal építésérıl. A jelzett problémákat ismerik, amelyben már történt is 
intézkedés. A temetınél lévı díszkút szőkítését elvégezték, de teljesen át kell építeni a kutat a 
gazdaságos mőködés érdekében. A kamionok problémája nem egyedi, mivel van néhány 
szállítmányozással foglalkozó vállalkozó a településen, akinek a gépjármőve az utcán áll, 
mivel nem megoldott a gépkocsik ırzése. A vállalkozók is jogosan féltik a rakománnyal teli 
gépjármőveiket. Súlykorlátozó tábla kihelyezésével ki lehet tiltani a gépjármőveket az 
utcából, de nem tudnak alternatívát mondani a parkolásra. Meg fogják keresni a vállalkozót a 
megoldás érdekében. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: szeptember 10-én kerül megrendezésre a II. Magyarok Vására.  
A nap folyamán kézmőves termékek vásárával és kulturális programokkal várják az 
érdeklıdıket. Az önkormányzat segítségét kéri közmunkások biztosításához. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 órakor 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 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011.  
augusztus 30-i ülése napirendjének elfogadásáról   137/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi 
     költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   138/2011. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     23/2011.(IX.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2011. évi költségvetésének megállapításáról    
 
3./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
     2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról  139/2011. 
 
4./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
     maximális osztálylétszámának és gyakorlati tanulócsoport 
     létszámának megemelésérıl     140/2011. 
 
5./ Forg-Tech Kft kérelmérıl          --- 
 
6./ Egyebek 
 
      a.) Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat  
           Képviselı-testületének a Korlátolt Felelısségő  
           Társaság létrehozásáról szóló 44/2011.(III.23.) 
           Kt. számú – az ügyvezetı bérére vonatkozó – 
           határozatának módosítására        ---- 
 
      b.) Térfigyelı rendszer kiépítésének elvi támogatása  141/2011. 
 
      c.) Testvérvárosi kapcsolatok – Polgárok találkozói 2012. 
            Európai Uniós pályázat benyújtására    142/2011. 
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Napirend:         Szám: 
 
 

d.) A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és   
      Gyermekjóléti Szolgálat további mőködésérıl  143/2011.  
      


