
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık. - 
 
Bejelentéssel távol: Krokavecz László alpolgármester 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Orvos Anetta Csilla a Területi Gondozási 
Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 3. napirendi pontként a Kenderesi Szakiskola 
Középiskola és Kollégium fenntartó váltásával kapcsolatos napirendi pontot tárgyalja meg a 
képviselı-testület. 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 188/2011.(XI.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 15-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 . – 
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetıi megbízásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 189/2011.(XI.15.) Kt. számú  határozata 
Orvos Anetta Csilla intézményvezetıi megbízásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében  
eljárva, 2011. november 17-i hatállyal, 2011. december 31-ig megbízza 

 
Orvos Anetta Csilla 

 
Kenderes, Szent István út 54. szám alatti lakost, a Területi Gondozási Központ, 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıi feladatainak ellátásával.  
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 61. §  
(1) bekezdés g) pontja alapján „G” fizetési osztály 5. fizetési fokozatának meg- 
felelıen 145.700,- Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát  a pótlékalap (20.000 Ft) 250 %-
ában, - 50.000 Ft-ban –, állapítja meg. 
 
Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla Kenderes, Szent István út 54.  

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

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

     Osztálya, Helyben 
5./ Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,  
     Kenderes, Szent I. út 58. 

  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 a feladatellátási szerzıdés jóváhagyásáról 
   
DR. GASZPARJAN KAREN tájékoztatásul elmondta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 
változtatást eszközölt a feladatellátási szerzıdésben. Javasolta, hogy a képviselı-testület a 
kiküldött és a módosított feladatellátási szerzıdést alapján döntsön a szerzıdés végleges 
tartalmáról. 
 
A képviselı-testület megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat és Kenderes Város 
Önkormányzata által kötendı feladatellátási szerzıdést, és 6 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 190/2011.(XI.15.) Kt. számú  határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat által kötendı feladatellátási 
szerzıdésrıl 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 a Baptista Szeretetszolgálat és Kenderes Város Önkormányzata által 
 kötendı feladatellátási szerzıdést a Területi Gondozási Központ,  

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátására, 
és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 Errıl: 1./ Baptista Szeretetszolgálat 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  4./ Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
       5331 Kenderes, Szent István út 58. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársaival folytatott megbeszélések során szóba került a Központi Konyha esetleges 
átadásának a lehetısége is. Az önkormányzat jövıbeli elképzeléseit figyelembe véve, úgy 
gondolja, hogy a konyha átadása jelenleg nem idıszerő. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a konyha átadását jelenleg nem tartja célszerőnek, hiszen a jövı 
évben induló munkaprogramok számos területen kapcsolódnak a helyi konyhához. 
 
 
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 
 
Szándéknyilatkozat Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartói jogának 
átadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartását az 
önkormányzat önként vállalt feladatként látja el. Az önként vállalt feladat átadása bármely 
más fenntartó részére csak úgy lehetséges, ha elıször a kötelezı feladat ellátására jogosult 
fenntartónak kínálja fel az önkormányzat az intézmény átvételének a lehetıségét. A hatályos 
jogszabályok alapján a középiskola fenntartása a megyei önkormányzat kötelezı feladatai 
közé tartozik. A köznevelési törvény-tervezet értelmében, a jövıben az oktatási 
intézményeket az állam mőködteti és tartja fenn. Sajnos az önkormányzat a 2012. évi 
költségvetésébıl nem tudja biztosítani a középiskola további mőködtetését. Javasolja, hogy a 
képviselı-testület nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium fenntartását és mőködtetését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat lássa 
el. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2011.(XI.15.) Kt. számú  határozata 
Szándéknyilatkozat a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartói jogának 
átadásáról 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozással 
kifejezi azon szándékát, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
fenntartói jogát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak kívánja átadni. 
 
Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok,  

     Kossuth L. út 2. 
2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út 27. 
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN rövid tájékoztatást nyújtott a 2012. évben induló Start-
munkaprogramról. Elmondta, hogy a munkaprogrammal kapcsolatban a kormány hét kiemelt 
területet határozott meg. Ezek között szerepel a mezıgazdaság, útjavítás, téli program, kazán 
projekt, belvíz program, hulladék projekt. Komoly lehetıséget lát a 2012. éves 
munkaprogramban, mivel 100 %-os bér, járulék és eszköz támogatás igénybevételére nyílik 
lehetıség. A munkaprogrammal kapcsolatos pályázatok benyújtására nagyon rövid határidı 
áll rendelkezésre. Fontos követelmény a pályázati programoknál az értékteremtés 
megvalósulása. Az önkormányzatnak nem lesz lehetısége minden programba bekapcsolódni, 
de például a kátyúzás már rövid idın belül elindulhat 20 fıvel és 2 fı vezetıvel. A program 
keretében valószínő, hogy megvalósításra kerülhet a Kakat híd járdarészének a kialakítása is. 
Ültetvény telepítésére is lesz lehetıség, ennél a projektnél meg kell jelölni pontosan azokat a 
kazánokat, amelyeket energiafőzzel kívánnak mőködtetni. Az eszközvásárlással kapcsolatban 
elmondta, hogy negyedéves bontásban utófinanszírozással biztosítják az eszközbeszerzés 
összegét. A munkaprogramon belül 12 hónapos idıtartamra lehet pályázatot benyújtani 
konyhai termékek elıállítására. A belvízprogram keretében a József A. út árkok részeinek 
mederburkolattal történı ellátását szeretnék megvalósítani. Több olyan program van, amely 
összekapcsolható egymással, ilyen például a vályogvetés, raktárhelyiség építés, urnafal építés, 
épület felújítás. Nagyon fontos lenne kihasználni a járdafelújításra és a mezıgazdasági 
földutak karbantartására vonatkozó pályázati lehetıségeket is. A kormány a 2012-es évben 64 
milliárd forintot biztosít a munkaprogram keretében megvalósuló feladatokhoz, valamint 
biztosítja a szükséges képzési programokat is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ıszintén bízik abban, hogy a Kakat hídon sikerül kiépíteni a világítást 
és a gyalogos forgalom biztonságos megoldásához is megtalálják a lehetıséget. A pályázatok 
összeállításához további javaslatokat vár a képviselı-testület tagjaitól. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy a hétvégén a lengyelországi Kozy testvértelepülés meghívásának tesznek 
eleget egy rövid látogatás erejéig. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester, mivel más kérdés, bejelentés nem volt a nyílt ülést 15 óra 
45 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2011. november 15-én 14 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
 
Napirend:          Szám: 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011.  

november 15-i ülése napirendjének elfogadásáról    188/2011. 
 

1./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetıi megbízásáról   189/2011. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat 
 által kötendı feladatellátási szerzıdésrıl     190/2011. 
 
3./   Szándéknyilatkozat a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és  

kollégium fenntartói jogának átadásáról     191/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


