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Az ülés helye: Városháza tárgyalóterme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király 
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Andrea Éva, a Mővelıdési Ház igazgatója, Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium igazgatója, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár vezetıje, Nagyné 
Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános iskola igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit, az 
Óvodai Egység vezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Knoch Ferencné 
konyhafınök, Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser, Fodor Imre a Polgármesteri 
Hivatal fıtanácsosa, Penti Gusztáv, a kisebbségi önkormányzat elnöke, Bana István, dr Ila 
Erzsébet  meghívottak, Tóthné Horváth Éva, Fehérné Szendrei Ibolya, Kalicz Sándor, 
Willhelm György, Gulyás Andrea, Tóth Józsefné, Igriczi Dóra, Járfás Józsefné, Tóth Tiborné 
érdeklıdık, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a  7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón 
szereplı napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 192/2011.(XI. 30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. november 30-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1.na 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. évi III. negyedéves 
költségvetésének végrehajtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ :a napirendet a Pénzügyi Bizottság, illetve összevont ülésen valamennyi 
bizottság megtárgyalta és véleményezte. Felkérte Veresné Nagy Margitot, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, ismertesse az ülésen kialakult álláspontot. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az összevont bizottsági ülésen a bizottságok megtárgyalták az 
elıterjesztést, melyet változatlan tartalommal javasolnak elfogadásra. 
 
H o z z á s z ól á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: az összevont bizottsági ülés elfogadta az elıterjesztést, de ı személy 
szerint nem fogadta el, és továbbra is fenntartja az ülésen ismertetett álláspontját, és most sem 
tudja azt elfogadni.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
támogató szavazatával, 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  193/2011.XI. 30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi   III. negyedéves végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2011 évi költségvetésének III. negyedéves 

végrehajtását  
1.264.937 ezer Ft bevétellel 
1.248.332 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: 360.169 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 93.324 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 282.420 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 3.002 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 430.573 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 57.484 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: 21.360 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: 374.228 ezer Ft 
-  támogatások: 618.580 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 2.605 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 64.946 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 12.150 ezer Ft 
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-  támogatási kölcsönök visszatérülése. 335 ezer Ft 
-  hitelek: 197.388 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: - 5.295 ezer Ft 
 

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

 
5. Az utolsó negyedévi 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. 

 
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 Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az összevont ülés megtárgyalta a napirendet, amelyet 
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az intézményvezetıktıl kérdezte, hogy a rendelet-módosítás 
intézményüket hogyan érintette, és ez a gyakorlatban mit jelent számukra?  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PARDI SÁNDOR: a középiskolát is érinti a költségvetés módosítása, amelyet ı 
intézményvezetıként nem tud elfogadni, mert költségvetési elıirányzatuk csökkentve lesz. 
Amikor az intézmény támogatásáról dönt a Képviselı-testület, javasolja elıtérbe helyezni azt, 
hogy az iskola dolgozói és tanuló mennyit dolgoznak. Megfontolásra javasolja azt is, hogy  ha 
a kastély nem iskolaként funkcionálna, akkor is szükséges lenne annak támogatása az 
állagmegóvás érdekében. Arra kéri  a Képviselı-testületet, hogy valamilyen formában segítse 
az intézményt, hogy jelenlegi formában fenn tudjon maradni a jövıben is. 
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BÍRÓ CSABA: a költségvetési rendelet módosítását elsısorban külsı tényezık miatt kell 
megtenni, amelyek tételesen szerepelnek az anyagban. Központosított elıirányzatként 1.216 
ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a BTM-es tanulók oktatatására, amelybıl 640 ezer Ft az 
Általános Iskoláé,  576 ezer Ft pedig a Középiskoláé. További központosított elıirányzatként 
szerepel az általános iskola tornatermének felújítására kapott  17.178 ezer Ft, melybıl 5 millió 
Ft került elılegként folyósításra,  a fennmaradó rész igénylése, folyósítása folyamatban van. 
További módosításként jelentkezik a 2011. júliusi, illetve októberi normatíva lemondásból 
keletkezı 2.250 ezer, illetve 783 ezer Ft normatív feladatmutatóhoz kötött támogatás 
csökkenés miatti elıirányzat módosítás, illetve 19 ezer Ft normatív kötött támogatás lemondás 
miatti elıirányzat módosítás. A jelzett összegek az alábbiak szerint érintik az egyes 
intézményeket: Óvodai Egységben 483 ezer Ft, az Általános Iskolánál 364 ezer Ft, a 
középiskola esetében 989 ezer Ft elıirányzat csökkentés jelentkezik.  További elıirányzat 
csökkenésként javasolja érvényesíteni a 2010. évi beszámoló során elszámolásra került 
normatívákat, mely miatt 5.573 ezer Ft normatív  kötött állami támogatás, illetve személyi 
adó került visszafizetésre. A 2008-2009. évi normatíva felülvizsgálat során megállapított 
normatíva visszafizetési kötelezettség, illetve késedelmi kamatfizetési kötelezettség miatti 
elıirányzat átcsoportosításokat el kell végezni, ezért az érintett intézményektıl ezek az 
összegek elvonásra kerülnek. Az intézmények kiadásainak elıirányzatai az alábbiak szerint 
változnak: Óvodai Egység:902 ezer Ft csökkenés, Területi Gondozási Központ  138 ezer Ft 
elıirányzat növelés, Általános Iskola összevontan 1.229 ezer Ft elıirányzat növelés, a 
középiskola esetében 24.628 ezer Ft elıirányzat csökkenés, a Polgármesteri Hivatal esetében 
8.500 ezer  Ft csökkenés jelentkezik. A középiskola esetében, - mint nem kötelezı 
önkormányzati feladat – a kiegészítı önkormányzati támogatások csökkentése szükséges, 
mivel erre az önkormányzat semmiféle forrásból önkormányzati támogatást nem kap, így az 
intézményhez kapcsolódó hiányt elıirányzat szinten meg kell, hogy szüntessék. Ehhez a 
megszüntetéshez 17.937 ezer Ft-tal csökkentették az önkormányzati támogatást, így az 
önkormányzati támogatás összege teljes mértékben megegyezik az önkormányzatot – az 
iskola fenntartása után megilletı normatív, normatív kötött, illetve központosított 
elıirányzatok összegével, tehát nincs saját forrásból biztosított önkormányzati támogatás. 
Elıirányzatosításra került a 2011. november elején folyósított ÖNHIKI támogatás II. üteme 
10 millió Ft összegben, amely alapján a rövid lejáratú mőködési hitel felvételének bevételi 
elıirányzatát csökkentették, és növelték az ÖNHIKI támogatás elıirányzatát. Az 
önkormányzat a támogatást teljes mértékben mőködési célú hiányának elıirányzati szintő 
csökkentésére fordítja. A kiadási elıirányzatok csökkentése a Polgármesteri Hivatalnál 2. 425 
ezer Ft kiadási elıirányzat csökkentést, Óvodai Egységnél 1. 385 ezer Ft csökkentést, a 
Területi Gondozási Központnál 138 ezer Ft kiadási elıirányzat növelést, az Általános Iskola 
esetében 865 ezer növelést, a középiskola esetében 43.554 ezer Ft kiadási elıirányzat 
csökkentést jelent. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA: érdeklıdött, hogy a 2008-2009-es éveket érintı 
normatíva visszafizetési kötelezettség teljesítésére miért most kerül sor?  Kérdése volt 
továbbá, hogy az ÖNHIKI támogatásból a középiskola miért nem kapott? Az iskolában 
januárban megtörtént a létszámcsökkentés, 7 embert bocsátottak el, akiknek kifizették a 
felmentési idıre járó bért, illetve végkielégítést, több, mint 2 millió Ft összegben. Akkor azt 
az információt kapták, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be ennek támogatására. 
Tudomásuk szerint 3.700 ezer Ft-ot kapott az  önkormányzat, amelybıl szintén nem kapott az 
intézmény, holott ık kifizették ezt a pénzt. Amennyiben az iskola nem kap a továbbiakban 
önkormányzati támogatást, a jövı évtıl nem tudják fizetni a közüzemi díjakat sem, és az is 
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 lehet, hogy be kell zárni az iskolát. Nem tudja, hogy a jövıben hogy tudnak majd tovább 
mőködni. Azért jöttek a Képviselı-testület ülésére olyan sokan az iskolából, mert veszélyben 
és bizonytalannak érzik munkahelyüket, állásukat. Ebbıl a munkahelybıl 70 család él, 
melybıl 50 helybeli.  
 
BÍRÓ CSABA: az iskola részére 2011. szeptember 30-ig 161 millió Ft önkormányzati 
támogatás került folyósításra, amely nemcsak azt jelenti, hogy készpénzben, illetve 
bankszámlán  mennyit adnak át, hanem azt is, hogy az önkormányzat fizeti a saját normatív 
hozzájárulásaiból az intézmény bérét és a hozzá kapcsolódó járulékokat. Ez az összeg az 
állami támogatás összegét csökkenti minden hónapban. A Képviselı-testület minden tagja 
tudatában van annak, hogy a kötelezı feladatok ellátására kizárólag az önkormányzat részére 
folyósított állami támogatásokat fordíthatják. Létszámcsökkentésre több más intézményben is 
sor került, a Képviselı-testület tavaly decemberi határozatának megfelelıen. A 
létszámcsökkentéshez kapcsolódó felmentési idıre járó bért, végkielégítést, illetve a 
kapcsolódó járulékokat minden intézménynél, személyre szólóan be kellett tervezni, amelyet 
az önkormányzat költségvetési rendeletében eredeti elıirányzatként elfogadott. Az adott évi 
beszámolóhoz a következı év márciusában készítik el a Kincstár részére a normatívákkal, 
normatív kötött támogatásokkal, a központosított elıirányzatokkal és a személyi adóval 
kapcsolatos elszámolásokat. Az ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettséget teljesíteni kell 
az önkormányzatnak. A Magyar Államkincstár rendszeresen ellenırzi a beszámoló adatait, 
amelyhez az intézmények adatokat szolgáltatnak. Az eltéréseket a kamattal együtt vetik ki 
részükre. Így történt ez a 2008, illetve 2009-es beszámoló adatainak felülvizsgálata után is. 
Fellebbezést nyújtottak be, melyet elutasítottak, részletfizetést kértek, amely áthúzódott a 
következı évre. Ami most zárolásra került, kizárólag annak a visszafizetésnek az összege, ami 
ezt az évet terheli. Az önkormányzat két körben nyújtott be ÖNHIKI-s pályázatot, amelynek 
eredményeképpen 37 millió Ft támogatásban részesült. Az elsı körös, 27 millió Ft-os 
támogatás folyósításakor meg volt határozva, hogy mire, mennyit fordíthat az önkormányzat, 
és egyiknél sem szerepelt az önkormányzatok önként vállalt feladatainak finanszírozása. 
Ahhoz, hogy meg tudják igényelni a második körös ÖNHIKI-s támogatást is, ezzel el kellett 
számolni. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA: amikor a középiskola februárban visszakapta önálló 
gazdálkodási jogkörét, 18 millió Ft kifizetetlen számlát is kapott, melybıl 10 millió Ft-ot 
sikerült visszafizetni, a további 8 millió Ft visszafizetéséhez saját maguknak kell elıteremteni 
a pénzt. Továbbra is az a kérdése, hogy mi lesz az iskolával januártól? Úgy érzi, hogy nem 
tartoznak sehová sem. Elfogadja a Bíró Csaba által elmondottakat, de azért jöttek ide, hogy 
hallják a kollegái is a Képviselı-testület tagjainak véleményét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy az országban közel 2000 önkormányzat van 
hasonló helyzetben. Az önkormányzat és valamennyi intézménye ugyanolyan 
bizonytalanságban van, mint a középiskola. Az iskolának van még lehetısége, mert van 
mobilizálható vagyona, amely más intézményrıl nem mondható el. Az önkormányzati, a 
köznevelési valamint a szakképzésrıl szóló törvény módosításáig biztosat senki nem tud 
mondani. Nincs szándékában az önkormányzatnak, hogy dolgozókat küldjön utcára, vagy 
tanulókat bocsásson el, de egyre inkább világossá válik az, hogy az önként vállalt feladat 
ellátása veszélyezteti az alapfeladatok ellátását. Ha olyan köznevelési törvény születik, hogy 
az állam biztosítja a hiányzó normatívát, akkor tudja az önkormányzat fenntartani az 
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 intézményt a továbbiakban. Hangsúlyozta, hogy semmiféle rossz szándék nincs az 
intézménnyel szemben. 
 
KALICZ SÁNDOR: nem vonja kétségbe a számokat, de nem lát bele a fenntartó 
gazdálkodásába. Erkölcsi oldalról van néhány megjegyzése, amelyet megfontolásra ajánl 
minden jelenlévınek. Úgy látja, hogy a támogatás megvonásával az iskola tönkre fog menni, 
amely munkahelyek megszőnéséhez fog vezetni. Az iskolában 70 munkahely van, amely 70 
családot érint. Célszerő lenne azon elgondolkodni, hogy milyen lehetıség lenne az iskola 
támogatására. Felvázolt egy jövıképet, mely szerint ha az iskola megszőnik, Kenderesnek is 
vége van, mert az értelmiség el fog vándorolni a településrıl, a gyerekek elvándorlása miatt 
csökkenni fog a helybeli vállalkozók forgalma, és csökkenni fog az adóbevétel is. 
Gyakorlatilag lesz egy Horthy kastély üresen, amelynek az állaga le fog pusztulni, a vagyon 
pedig tönkre fog menni. Az általános iskolás gyerekeket el fogják vinni a településrıl. A 
településen elég sanyarú helyzetben fog élni a lakosság, melyet az önkormányzat nem 
akarhat. A felvázolt jövıkép véleménye szerint nem irreális. Tisztában van azzal, hogy a 
törvények még nem jöttek ki, nem ismertek a kormányzati szándékok, ez ügyben, de az iskola 
fennmaradásának egyetlen módja az, ha a fenntartó az államtól vissza fogja szerzıdni az 
iskolát, és megpróbál tenni mindent annak érdekében, hogy az intézményt jelenlegi 
formájában hosszú távon fenntartsa. Az ország távoli vidékeirıl is vannak tanulóik. 
Érdeklıdött, hogy mennyi az iskola tanulói után járó állami normatíva, és ennek a 
felhasználása jelenleg hogy áll? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felvázolt kép valamennyiük elıtt ismert. Az önkormányzat 
folyamatosan tesz lépéseket az iskola további mőködését illetıen. Nem kifejezett szándéka az 
önkormányzatnak az, hogy az intézménytıl megváljon. Az önkormányzat akkor tud 
szerzıdést kötni az állammal, ha az állam a jelenlegi normatíva és a mőködtetéshez szükséges  
költség különbözetét biztosítja. Felelıtlenség lenne a Képviselı-testülettıl azt mondani, hogy 
minden körülmények között tovább vállalja az intézmény fenntartását, mőködtetését ilyen 
körülmények között. 
 
BÍRÓ CSABA: a 2011. októberi normatíva felméréssel bezárólag, a központosított 
elıirányzatokat is figyelembe véve, 217.439. 274 Ft illeti meg az iskolát. Ez az összeg 
szeptember 30-val 161 millió Ft-ra teljesült. Ez három részbıl tevıdik össze: közoktatási alap 
hozzájárulásból, a közoktatáshoz kapcsolódó kiegészítı hozzájárulásból, illetve a szociális 
alapon a gyereklétszám alapján az intézményt megilletı összegbıl, amely 213.660.049 Ft. 
Központosított elıirányzat 1.906.225 Ft, illetve 576 ezer Ft BTM-es támogatásra jogosult az 
iskola. A normatív kötött felhasználású támogatás összege 1.297 ezer Ft. 
 
KALICZ SÁNDOR: az elmondottak alapján akkor a dolgozók már most keressenek 
munkahelyet? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézmény jelenlegi formájában még mőködik. Mint már említette, 
nincsenek még kint a vonatkozó törvények.  
 
TÓTH TIBORNÉ: azt kérdezi, hogy tudja-e a Képviselı-testület, hogy az a 70 ember aki az 
iskolában dolgozik,  nem kapott túlórát és minıségi bérpótlékot? Úgy dolgoznak, hogy az 
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 alapbéren kívül nem kapnak mást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: addig, amíg nem így állt a önkormányzat anyagilag, ilyen probléma 
nem volt. Amennyiben a pénz rendelkezésre áll,  teljes egészében ki lesz fizetve minden 
elmaradt juttatás. 
 
CSATÁRI LAJOS: több, mint egy éve mőködik ez a Képviselı-testület. Ez idı alatt 
számtalanszor tárgyaltak az iskola problémáiról, és a lehetséges megoldásokról. Mindig 
hangoztatták,  hogy várhatóan  nehéz helyzetbe fog kerülni a középiskola, ez mindannyiuk 
elıtt ismert volt. Tisztában vannak azzal is, hogy az iskola mőködtetése nem kötelezı feladata 
az önkormányzatnak. Arról is van információjuk, hogy sok településen már átadták a 
középiskolákat a megyei önkormányzatnak. Az elsı napirendi pontnál azért szavazott 
nemmel, mert úgy gondolta, hogy nem foglalkoztak eléggé elırelátóan az iskola 
problémájával. Többször hangoztatták, hogy elıre kell lépni, profilváltásra van szükség, 
törekedni kell olyan megoldásra, amely a gazdaságos mőködést javítja. Nem lehet azt 
mondani, hogy a Képviselı-testület nem felelısen gondolkozott az intézmény mőködésével 
kapcsolatban. A jelenlegi bizonytalanságban valóban meg kell várni az ide vonatkozó 
jogszabályok megszületését. Egyetért polgármester asszonnyal abban, hogy mindannyian 
tudják, hogy milyen elınyökkel jár és mit jelent a városnak a középiskola. Tudomásul kell 
venni azt, hogy az önkormányzat bevételei meghatározott formában és mértékben állnak 
rendelkezésre. Azt tudja az önkormányzat terhére felróni, hogy nem igazán láttak annyira 
elıre, ahogy indokolt lett volna.  Sok olyan szempont vetıdött fel az utóbbi idıben, amely 
alapvetıen befolyásolja a középiskola további életét. A maga részérıl azt tudja mondani, 
hogy a Képviselı-testület tisztában van az iskola lehetıségeivel, adottságaival  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azt nem fogadja el, hogy eddig nem foglalkoztak kellı súllyal az 
intézménnyel. Abban az esetben, lát esélyt arra, hogy az önkormányzat mőködtesse a 
továbbiakban az intézményt, ha a megfelelı anyagi eszköz rendelkezésre fog állni.  Ha a 
további mőködtetés itt marad, az önkormányzatnak vállalni kell a tanításhoz szükséges 
körülmények biztosítását. Akkor köt szerzıdést az állam, ha a biztosított normatíva illetve 
mőködtetéshez szükséges összeg különbözetét az önkormányzat biztosítja. Ennek a 
különbözetnek a fedezetét jelenleg senki nem tudja megmondani, hogy mibıl lehetne 
biztosítani. 
 
Kenderes Város  Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezet, és 5 fı 
támogató szavazatával, egy ellenvélemény mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Kenderes Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
 

 30/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapításáról 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. november 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 Kenderes Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
megállapítására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az összevont bizottsági ülés megtárgyalta a 2012. évi 
költségvetési koncepcióról szóló elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bizottsági ülésen Csatári Lajos képviselı úr javaslatot terjesztett 
elı,amelyet ı is javasol beépíteni az elıterjesztésbe az alábbiak szerint:”Az önkormányzat 
feladatának tekinti együttmőködni a beruházási szándékkal megkeresı vállalkozókkal, a 
magánszektor szereplıivel, a gazdálkodókkal a tartós gazdasági növekedéshez és 
munkahelyteremtéshez szükséges feltételek megteremtésében. Az önkormányzat elısegíti és 
támogatja a családi és a települési önellátás gazdasági modelljét, mely a termelési volumen 
mellett a szociális biztonságot is növeli.”  Javasolta továbbá az alábbi helyesbítéseket: az 1. 
oldalon szereplı GDP 1,5 %-os növekedését 1 %-ra javítani, illetve az I. pontban szereplı, 
Központi Konyhára vonatkozó részt kivenni, a 2. pontban szereplı közoktatási törvényt 
köznevelési törvényre javítani. Felkérte Penti Gusztávot, a kisebbségi önkormányzat elnökét, 
ismertesse a kisebbségi önkormányzat véleményét a koncepcióval kapcsolatban. 
 
PENTI GUSZTÁV: a kisebbségi önkormányzat legutóbbi ülésén megtárgyalta az 
elıterjesztést, melyet elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ szomorúnak tartja, hogy csökken a lakosság, illetve tanulói létszám. 
Ennek ellenére a Képviselı- testületnek a település érdekében kell dolgozni, és el kell fogadni 
valamilyen szintő koncepciót. Az elızı napirend tárgyalásakor is elhangzott, hogy sok 
törvény – ami még nem született meg – befolyásolja a koncepció alapgondolatát. A 4.ponthoz 
van módosító javaslata az alábbiak szerint, amelyet a határozatba is javasol beépíteni: „A 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartását vagy fenntartásba adását 2012. 
szeptember elsejétıl az iskola és a település érdekeit szem elıtt tartva kell megoldani.” 
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CSATÁRI LAJOS:  a 2. oldal 2. pontját az alábbiak szerint javasolta elfogadni: „ Közoktatási 
szakértı bevonásával az új köznevelési törvény hatálybalépését követıen haladéktalanul meg 
kell vizsgálni az óvodai feladatok racionálisabb ellátásának lehetıségét.” 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a javaslat felvetıdött a bizottsági ülésen, ahol döntöttek a Csatári úr 
által ismertetett módosításról. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a bizottsági ülésen stilisztikailag finomítottak volna a 4. 
pontban foglaltakról, de a bizottsági tagok ezt a javaslatot leszavazták. A 3. pontban szerepel, 
hogy a középiskola eddig végzett mezıgazdasági feladatait felül kell vizsgálni 
jövedelmezıségi szempontból, ami azt jelenti, hogy ami nem gazdaságos, azt  a tevékenységet 
le kell építeni. A bizottsági ülésen is kifejtette, hogy bizonyos feladatokat a középiskola 
esetében – mivel az oktatási feladat  is a szakképzés része – nem lehet megszüntetni, vagy át 
kell csoportosítani Kiemelhetik a lovas képzést, amely a „leggazdaságtalanabb” feladata az 
intézménynek. 
 
CSATÁRI LAJOS: a bizottság nem szavazta meg alpolgármester úr javaslatát egy kivétellel, 
ı támogatta a javaslatot. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: továbbra is fenntartja javaslatát. 
 
IGRICZI DÓRA: a középiskolában az oktatásvezetés a feladata. A lovas képzéssel 
kapcsolatos hozzászólásra reagálva elmondta, hogy ez a képzés nagy vonzereje az iskolának, 
mert sok tanuló ezért jön ide tanulni. Úgy gondolja, hogy az iskola vonatkozásában nem lehet 
arról beszélni, hogy kifizetıdı, vagy sem.  Az összes tevékenység arra irányul, hogy olyan 
tanulókat bocsássanak ki, akik a gyakorlatot el tudják sajátítani. Véleménye szerint nem csak 
az iskola, hanem az egész város érdekét tartják szem elıtt az iskolában folyó munkájukkal. 
 
BÍRÓ CSABA: az alaptevékenység körébe tartozó kiegészítı kisegítı vállalkozási 
tevékenységekre vonatkozik, ami az anyagban szerepel. Az oktatás olyan tevékenység, 
amelyet egy oktatási intézmény nem a szabad kapacitásainak terhére végez. 
 
SÜVEGES LAJOS: az anyagban szerepel, hogy a költségvetési szervek vezetıinek 
kötelezettségvállalási jogát kössék a képviselı-testület jóváhagyásához értékhatártól 
függetlenül. Ez megnehezíti a Képviselı-testület és az intézményvezetık dolgát is, mivel 
minden kötelezettségvállaláshoz a Képviselı-testület jóváhagyása kell. 
 
BÍRÓ CSABA: a felhalmozási egyensúly megtartása nagyon fontos, ami azt jelenti, hogy a 
felhalmozási kiadásoknak és bevételeknek egyformának kell lenni, minimum tervezés 
szintjén.  Javasolja pontosítani a határozati javaslat 10./ pontját az alábbiakkal: A 
költségvetési szerv vezetıje a betervezett felhalmozási bevételein felül felhalmozási célú 
kötelezettségvállalást csak a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával tehet.” – ami azt 
jelenti, hogy az intézményvezetı nem használhat mőködési bevételt felhalmozási kiadásra a 
Képviselı-testület külön engedélye nélkül. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolja, hogy az általa ismertetett javításokkal, Csatári Lajos 
képviselı úr, valamint Krokavecz László alpolgármester úr által elıterjesztett módosításokkal 
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 és kiegészítésekkel együtt fogadják el a koncepciót és ezek a módosítások épüljenek be a 
koncepció szöveges részébe is. Megismételte, hogy nem hagyják ki annak lehetıségét, hogy a 
középiskola továbbra is önkormányzati fenntartásba maradjon, amennyiben a megfelelı 
normatíva biztosított lesz. A költségvetési koncepció meghatározza az irányát a jövı évi 
költségvetésnek, jelenleg még sok hiányosság van ahhoz, hogy a tényleges költségvetés 
elkészüljön. Nincs mozgástér, adottak a sarokszámok, ezen belül kell olyan felelısen 
gazdálkodni, hogy egyetlen egy intézmény se kerüljön olyan helyzetbe, hogy a kifizetetlen 
számlák miatt adósságrendezési eljárás induljon. Kéri az összes intézményvezetıt a további 
felelıs gazdálkodásra, még nagyobb odafigyelésre. A költségvetés a jelenlegi, beszőkült 
lehetıségek mellett törekszik arra, hogy faragjon a hiányból. Minden intézményvezetıt 
felelıs gazdálkodásra hív fel és arra kér mindenkit, hogy probléma esetén azonnal forduljanak 
hozzá, illetve a Képviselı-testülethez, mert közösen kell megoldást találni minden 
problémára. Legfontosabb az összefogás ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben. 
 
A Képviselı-testület Pádár Lászlóné polgármester által ismertetett módosításokat, 
kiegészítéseket és javításokat egyhangúan elfogadta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló elıterjesztést, és 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  194/2011.(XI .30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és a beterjesztett 
formában elfogadta az önkormányzat 2012.évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2012.évi költségvetési 
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 
 
1./ A Területi Gondozási Központ intézmény  2012. január elsejétıl átadásra kerül a 

Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központnak. Feladat ellátási szerzıdés 
keretében továbbiakban ık látják el önkormányzatunk falugondnoki-, családsegítı- és 
gyermekjóléti szolgálattal, öregek nappali intézményi ellátásával, szociális 
étkeztetéssel, házi segítségnyújtással  kapcsolatos feladatokat városunkban. 
 Felelıs: intézményvezetı, polgármester 
 Határidı: 2011.12.31. 

 
2./ Közoktatási szakértı bevonásával az új köznevelési törvény hatálybalépését követıen 

haladéktalanul meg kell vizsgálni az óvodai feladatok racionálisabb ellátásának 
lehetıségét. A vizsgálat eredményétıl függıen a feladatok gazdaságosabb és 
hatékonyabb ellátása érdekében született javaslatokat 2012. szeptember elsejei 
hatállyal végre kell hajtani. 
 Felelıs: intézményvezetık, polgármester 
 Határidı: 2012.05.31. 

 
3./ A Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium által eddig végzett 

mezıgazdasági feladatokat felül kell vizsgálni jövedelmezıségi szempontból. Azokat 
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 a feladatokat, melyek bevételei nem haladják meg a ráfordításaikat felül kell vizsgálni és 
haladéktalanul gondoskodni kell más keretek között történı gazdaságos folytatásukról 
vagy megszüntetésükrıl 2012 január elsejétıl. 
 Felelıs: igazgató, polgármester 
 Határidı: 2011.12.31. 

 
4./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartását, vagy fenntartásba 

adását 2012. szeptember 1-tıl az iskola és a település érdekeit szem elıtt tartva kell 
megoldani. 

 
 Felelıs: igazgató, polgármester 
 Határidı: 2012.08.31. 

 
5./ Felül kell vizsgálni az önkormányzati és közoktatási törvények, valamint 

önkormányzatunk racionalizálási intézkedéseivel kapcsolatban a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatott köztisztviselıi és közalkalmazotti létszámot és a létszám 
csökkentésre javaslatot kell tenni. A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások megtérítésére a költségvetési törvény javaslat 5. számú melléklete 
7.pontja alapján pályázatot kell benyújtani. A létszámcsökkentések végrehajtásának a 
2./-4./ pontokban meghatározott határidıkig meg kell történniük. 

Felelıs: intézményvezetık, polgármester 
Határidı: a létszámcsökkentések tekintetében a 2./-4./ pontokban 

meghatározott határidıkig; 
 a pályázat benyújtás tekintetében a 2012 évi költségvetési 

törvény 5.számú melléklete szerinti ütemek benyújtási 
határidejéig 

 
6./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2012.02.14. 
 
7./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség 

megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek 
kihasználására, a racionális mőködés biztosítására. 

 Felelıs: jegyzı, költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2012.02.01. 

 
8./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források és a felhalmozási saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. Mőködési bevételek 
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 
a./ Az intézményi mőködési bevételeket a 2011-es teljesítésük 1,5%-kal emelt 

összegével kell megtervezni. 
b./ Az önkormányzati sajátos mőködési bevételeket (az átengedett személyi 

jövedelemadó kivételével) a 2011-es teljesítésük 1,5%-kal emelt összegével 
kell megtervezni. 

c./ Mőködési célú támogatásértékő bevételek és átvett pénzeszközök a 2011-es 
teljesítés szintjén tervezhetıek. 
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d./ A 2012-es év folyamán képzıdı többletbevételeket az elérésükhöz szükséges 
kiadások elıirányzatának megteremtésére kell fordítani, a fennmaradó 
többletbevételbıl a szállítói számlák állományát kell csökkenteni. 

 
9./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2011. évi 

teljesítésbıl kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozásokkal korrigálva 
kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó 
normatív állami hozzájárulással és normatív, kötött felhasználású támogatással 
felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E tervezési szemlélet 
érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény felmerülése esetén 
lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A 
szerkezetváltozás és szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott 
testületi döntésekkel módosított létszámkeret növekedését, kivéve 
feladatnövekedés esetén. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2012.01.20. 
 
10./ A részletes költségvetési kiadások kidolgozása – figyelembe véve a 

szerkezetváltozásokat és a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján 
történik: 

a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján 
kell eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 

b./ A jóváhagyott létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és 
járulékaik 2012-es költségvetési évet érintı összegét meg kell tervezni, a 
2013-es költségvetési évet érintı kiadásokat pedig be kell mutatni. 

c./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 
megállapítani. 

d./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak 
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó 
pótlékok állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı 
legkisebb mérték figyelembe vételével. 

e./ Kenderes Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott 
munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít. A 
köztisztviselık részére, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a kötelezıen biztosítandó cafeteria 
juttatás minimális mértékét szabad tervezni. 

f./ A személyi juttatásokat személyekre lebontva kell megtervezni, az egyes 
kiadási elemeket részletesen be kell mutatni. 

g./ A munkaadót terhelı járulékokat a jogszabályi mértékekkel szükséges 
tervezni. 

h./ A dologi kiadások tervezése során 
- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti 

összegben, 
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások 

esetében maximum a 2011. évi teljesítés 4,2%-kal növelt összegével 
tervezhetık. 
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i./ A további mőködési célú kiadások tervezésekor az alábbiak szerint kell 

eljárni: 
- ellátottak pénzbeli juttatásai és az önkormányzat saját döntése 

alapján biztosított szociális ellátások összege a 2011-es teljesítés 
4,2%-os növeléssel tervezhetı; 

- a központi forrásból támogatott szociális ellátások elıirányzatát az 
ellátottak becsült száma alapján kell megtervezni; 

- a mőködési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékő kiadások a 
2011-es teljesítés szintjén tervezhetıek, a szintrehozásokkal 
korrigálva. 

 
j./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 

felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél 
szigorúan be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak 
felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati szinten 
egyensúlyban kerülhet be a költségvetésbe. A költségvetési szerv vezetıje 

       a betervezett felhalmozási bevételein felül felhalmozási célú 
kötelezettségvállalást csak a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával 
tehet. 

 
k./ A dologi kiadások megtakarításából származó elıirányzat megtakarítást 

elsısorban a megtakarítás érdekében felmerült ráfordítások fedezetére kell 
megtervezni. A 2012-es év folyamán a megtakarítás fennmaradó részét a 
szállítói tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. 

 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
   pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı 
 Határidı: 2012.01.30. 

 
11./ Kenderes Város Önkormányzata a 2012.évi költségvetés tervezése során 2 000,-

ezer Ft általános tartalékkal számol. 
 
12./ Kenderes Város Önkormányzata 2012-es költségvetésében csak a Kenderesi 

Víziközmő-társulat részére hitelkamat megfizetésére és a Baptista 
Szeretetszolgálat részére családsegítés és gyermekjóléti szolgálat fenntartásához a 
megigényelt normatív támogatás összegével egyezıen biztosít támogatást. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2012.02.15. 
 
13./ A költségvetési szerv kapacitás-kihasználtságát minden költségvetési szerv 

vezetıje köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell 
kezdeményeznie a Képviselı-testület felé. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 
 
14./ A költségvetési szerveknél elsıdlegesen egyéb ellátással (pl.: nyugdíj) nem 

rendelkezık foglalkoztatásával kell a feladatokat ellátni. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 
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15./ A Kenderesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012.évi költségvetési 

koncepcióját Kenderes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
koncepciója 627,-ezer Ft bevétellel és 627,-ezer Ft kiadással, hiány nélkül 
tartalmazza. 
 

16./ A költségvetés tervezéséhez szükséges 2012.évi díjakat ki kell dolgozni és a 
Képviselı-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra: 

a.) víz és szennyvíz szolgáltatás díjáról; 
b.) kegyeleti szolgáltatás díjának megállapításáról; 
c.) élelmezési nyersanyagnorma valamint az intézményi térítési díjak 

meghatározásáról; 
d.) önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek 

bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztéseket. 
 Felelıs: a.-c.)pontok tekintetében az érintett költségvetési szervek  

   vezetıi 
d.) pont esetében a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje 

 Határidı: az összes pont esetében 2011. december 31. 
A Baptista Szeretetszolgálat ellátottjainak intézményi térítési 
díjainak esetében 2012. március 31. 

 
17./ Kenderes Város Önkormányzata 2012-es költségvetését mőködési költségvetési 

hiánnyal tervezi. A költségvetési szervek eredeti elıirányzatainak összegét a 
betervezésre kerülı mőködési hiány összegével egyezı mértékben zárolni kell. A 
zárolás a költségvetési szerveket eredeti mőködési kiadási elıirányzataik 
arányában kell érintse. A költségvetési szervek költségvetésén belül a mőködési 
kiadási elıirányzatok közül a személyi juttatás, a munkaadókat terhelı járulékok 
és a dologi kiadások kiemelt elıirányzatából kell a költségvetési szervre jutó 
mőködési hiányt zárolni. A zárolás feloldására, illetve részleges feloldására és a 
hiányból még fennmaradó elıirányzatok törlésére az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatása megítélésének (tervezett 
hiányhoz viszonyított) arányában kerülhet sor Képviselı-testületi döntés alapján. 

 
18./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében a 

2012.évi költségvetési hiány fedezésére hitel felvételét tervezi és pályázatot nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 
támogatására. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2012.04.30 

 
19./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a költségvetési 

szervek vezetıinek figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél 
fokozott felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek a 
költségvetési hiány elfogadható szintre szorításában, tekintettel a normatív 
támogatások és az egyéb önkormányzati saját források jelentıs csökkenésére. 

 
20./ A nem rendszeres személyi juttatásokat valamennyi költségvetési szervnek 

kifizetés elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A kifizetések 
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 engedélyezésére a jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel megbízott személyek 
jogosultak. Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres személyi juttatás nem 
fizethetı ki. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2012.01.01-tıl folyamatos 

 
21./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 

jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást 
szolgáló kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2012.02.15 

 
 
 Errıl: 

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben 
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok 
6./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kenderes; 
é r t e s ü l n e k 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez a napirendhez kapcsolódóan felkérte az intézményvezetıket, 
hogy a 2011-es költségvetésben feladatul meghatározott létszámcsökkentés végrehajtásáról 
adjanak tájékoztatást, illetve a jövıt illetıen milyen további lehetıségeket látnak 
intézményükben? 
 
PARDI SÁNDOR: dolgozói létszámuk 2011. január 1-vel 77 fıre csökkent, a 2010-es 85 
fıvel szemben. A tanév végén újabb létszámleépítés volt, így 72 fıre módosult a létszám.   A 
2011. november 25-ig megkapott normatív támogatás összege 183.238.274 Ft, ebben van  
14.7399 ezer Ft önkormányzati támogatás is.  Véleménye szerint a megtakarítást 2012. évtıl 
fogják érzékelni, mivel ezt az évet terhelték a végkielégítések, illetve a felmentési idıre járó 
bérek kifizetése. A létszámcsökkentés nem volt könnyő lépés, de az idı azt igazolta, hogy az 
átszervezést sokkal korábban kellett volna végrehajtani. Próbálták a 17 millió Ft-os 
keretösszeget tartani, amelyet az önkormányzat elıírt az iskolának. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az Apáczai Csere János Általános Iskola a megtakarítási 
elıírást teljesítette és végrehajtotta. Jelenleg 28 pedagógus és 6 technikai dolgozójuk van, 
összesen 34-en dolgoznak az intézményben.  Öt fınek szőnt meg a munkaviszonya, melyek 
közül 3 fı pedagógus és 2 fı technikai dolgozó. A technikai dolgozók helyettesítését közcélú 
foglalkoztatással sikerült megoldaniuk. Hasonló a véleménye az elızıekhez, megtakarítást 
még nem éreznek, mivel a felmentési idıre járó bérek és végkielégítések kifizetése ebben az 
évben jelentkezett, és még a következı évet is terheli egy nagy összegő végkielégítés 
kifizetése. Az 5 fı létszámcsökkentésével a megtakarítás 9,5 millió Ft. Dologi kiadásból is 
próbáltak megtakarítani, a főtési és világítási költségekkel próbálnak takarékoskodni. 
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BÍRÓ CSABA: a Polgármesteri Hivatalban a Képviselı-testület döntése alapján 3 fı 
jogviszonya és álláshelye került megszüntetésre. A megtakarítás kisebb része jelentkezett 
ebben az évben, melynek összege 4.768.900 Ft, amely éves szinten 5.077. 200 Ft 
megtakarítást jelent. Itt is jelentkezett a végkielégítésre, illetve felmentési idıre járó bér, 
amely 1.468.862, illetve 918.400 Ft volt. A létszámcsökkentés támogatása a három dolgozó 
esetében 905.702 Ft. A besorolások felülvizsgálatra kerültek, és a jogszabály alapján  
megengedett eltérítések visszavonásra kerültek. Ennek megfelelıen 2011. évben a személyi 
juttatások tekintetében 2.834.100 Ft volt a megtakarítás, ami éves szinten 3. 778.800 Ft-ot 
jelent. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Polgármesteri Hivatalban a negyedik fı felmentési idejét 
tölti. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Óvodai Egységben megtették a szükséges intézkedéseket a 
bérmegtakarítás, illetve létszámcsökkentés tekintetében. Bánhalmán két dajka felmentése 
történt meg. Egy fı óvónı nyugdíjba megy, jelenleg a szabadságát, azt követıen a felmentési 
idejét fogja tölteni. 2011. január 1-tıl a Bánhalmi tagóvoda vezetıjének vezetıi pótléka 
visszavonásra került, illetve egy dajkai állás megüresedett. A helyettesítést közcélú 
munkavállalókkal próbálják megoldani, de a 4 órás, néhány hónapos foglalkoztatások miatt ez 
elég nehéz. Fokozottabban figyelnek a vízcsapok használatára, illetve a világításra.  A főtéssel 
nem nagyon tudnak spórolni, mivel a gyerekek a szınyegen játszanak. Az új épület emeleti 
részét leszigetelték. A nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak Megtakarításuk éves 
szinten  4.463 ezer Ft. 
 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a Területi Gondozási Központnál is megtörtént a létszámleépítés 
a Képviselı-testület döntése alapján. Megtakarításuk járulékokkal együtt 1.083.506 ezer Ft. 
Ebben az évben nem adtak vezetı-helyettesi megbízást, valamint egy megüresedett 8 órás 
álláshelyre 4 órás munkavállalót alkalmaznak. A pszichológus foglalkoztatása megszőnt, ezen 
túlmenıen a dologi kiadások területén is keletkezett megtakarításuk. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 15 óra 40 perckor az ülésrıl eltávozott, 
így a jelenlévı képviselık száma 5 fı. 
 
SÜVEGES LAJOS: Kenderes Város Vízmőnél a 2010-ben elıírt létszámcsökkentést 
végrehajtották, Két fıvel csökkent létszámuk, illetve egy 8 órás állást 6 órásra csökkentettek. 
Éves megtakarításuk. 2.850.000 Ft. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a Mővelıdési Ház kötelezı önkormányzati feladatot lát el 5 fıvel. Két 
helyszínen végeznek közmővelıdési és idegenforgalmi tevékenységet. Mindkét területen 
széles sávú a  nyitva tartásuk, és ez nem tette lehetıvé, hogy a létszámból leépítsenek. Dologi 
kiadásokból próbáltak lefaragni, a rezsin (főtésen) próbálnak leginkább spórolni. A 
Mővelıdési Ház nagytermét nem főtik, kérték a civil szervezeteket és intézményeket is, ha 
csak tehetik, próbálják átütemezni más idıpontra rendezvényeiket.  
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MIKOLA ISTVÁNNÉ:  a Városi Könyvtárban is a költségtakarékosságot tartják szem elıtt. 
Kis létszámú az intézményük, 3 fıt foglalkoztatnak. Új könyvekre mindössze 46 ezer Ft-ot 
fordítottak. Mivel kulturális intézményrıl van szó, nem igazán bevétel orientáltak, de 
próbálnak minél magasabb bevételre törekedni. Sajnos az intézmény nyílászárói nagyon rossz 
állapotban vannak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy azokat a feladatokat, amelyeket a Képviselı-
testület határozott meg az intézmények számára a létszámcsökkentés, illetve 
létszámgazdálkodásra terén, valamennyi intézmény végrehajtotta. Megköszönte az 
intézményvezetık megértését, hozzáállását a testületi döntés végrehajtásához, ezzel egy 
idıben további felelıs gazdálkodásra hívta fel figyelmüket. Javasolta, hogy fogadják el az 
intézményvezetık tájékoztatóját. 
 
KNOCH FERENCNÉ: a Központi Konyhánál is próbálnak a takarékoskodni a rezsivel, 
figyelnek a főtés, víz, illetve áramfogyasztásra. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: felhívta a figyelmet a Központi Konyhával kapcsolatos 
problémákra. Leszögezte, hogy az üzembiztonsági, mőszaki, illetve balesetvédelmi 
elıírásokat be kell tartani. 
 
BÍRÓ CSABA: a Képviselı-testület a koncepció tárgyalásakor megismerte azt a fedezetet, 
amellyel a Központi Konyha üzemeltethetı. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT úgy véli, hogy a gyermekélelmezésnél nem szabad a minıség 
rovására spórolni. A szülık által megfizetett térítési díjért tápláló és ízletes ételt kell a 
gyermekeknek adni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: eddig nagyon jól mőködött a Konyha. A környezı települések közül is  
kiemelkedı volt, a visszajelzések alapján. Sajnos ez  egy negatív elmozdulás, amely ebben az 
esetben hatványozottabban jelentkezik. 
 
CSATÁRI LAJOS: sajnálja, hogy elmentek a szakiskola dolgozói. Megismerték a 
középiskolában dolgozók egzisztenciális félelmeit, ugyanakkor kér mindenkit, hogy 
ugyanilyen együttérzéssel kezeljék a MASONITE Kft  megszőnésével munkanélkülivé lett 
120 család sorsát is. Ugyanolyan fontosak a dolgozó munkás emberek, mint az értelmiségi 
réteg.  Legalább annyira probléma, ha a szakmunkások, fiatalok elhagyják Kenderest. Arra 
kér mindenkit, próbálják a gondolkodásmódjukat kiterjeszteni szélesebbre, mivel a 
közalkalmazottakon kívül mások is vannak a településen. Legalább olyan súlyos probléma a 
MASONITE Kft megszőnése is. El kell fogadni, hogy az értelmiségiek elhelyezkedési 
lehetısége bizonyos körön belül kedvezıbb, mint a fizikai dolgozóké. Kérése az, hogy 
becsüljék meg a produktív munkát végzı, fizikai dolgozókat is. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: összesítve az intézményvezetık által ismertetett adatokat, 20-
25 fı létszámcsökkentéssel 40 millió Ft körüli összeg a megtakarítás. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az intézményvezetık által adott tájékoztatót a feladatok 
végrehajtásáról határozatban fogadja el a Képviselı-testület. 
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Kenderes Város önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
az intézményvezetık tájékoztatójáról a Képviselı-testület által meghatározott feladatok 
végrehajtásáról a költségtakarékosság és létszámcsökkentés tekintetében 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta az
 intézményvezetık tájékoztatóját a költségtakarékosság és létszámcsökkentés 
 tekintetében meghatározott feladatok végrehajtásáról, melyet a Képviselı-testület  
            tudomásul vett. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat intézményeinek vezetıi, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Bíró Csaba, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                           Osztályának vezetıje, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi ellenırzési ütemtervének 
elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kiegészítésként elmondta, hogy a belsı ellenır tevékenységével  
maximálisan meg vannak elégedve, de nagyon kevés az az idı, amelyet itt tud tölteni, ennél 
sokkal többre lenne szükség. A Polgármesteri Hivatalnál lényegesebb magasabb a 
megtakarítás, amennyit a Képviselı-testület meghatározott, és a megtakarítás terhére javasol 
újabb belsı ellenır bevonását az ellenırzési tevékenységbe, melyrıl a Képviselı-testületnek a 
késıbbiekben kell majd döntenie.  
 
CSATÁRI LAJOS: a kapacitásmérés a maximális teljesítményre utaló elméleti eljárás. A 
tervezhetı kapacitás és a konkrét teljesítmény között van egy rés. A városnak is van  
gazdasági kapacitása, amely meghatározza az anyagi helyzetet. Véleménye szerint vannak 
olyan emberek, akik megoldást tudnak találni a város  tervezhetı kapacitása és a teljesítmény 
közötti különbség áthidalására. Számításaik szerint kb. 20 %-os bıvülés érhetı el, amely 
óriási jelentıségő lenne a város teljesítıképességének növelése érdekében. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja a Képviselı-testületnek, hogy Csatári Lajos képviselı urat, a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökét bízza meg a 
megszervezéssel, a feladat összefogásával. Bízik benne, hogy hatékony lesz a munka, mivel 
olyan tartalékot lát a felvázolt elképzelésbe, amely a késıbbiekben kamatoztatható lesz a 
településen. 
 
Kenderes Város önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 196/2011.(XI.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi ellenırzési ütemtervének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Kenderes Város 
 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi belsı ellenırzési ütemtervét a 
            jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné Kenderes Város polgármestere 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen Kenderes Város jegyzıje, 
                      4./ Kenderes Város belsı ellenıre 
                      5./ Irattár 
 
                           é r t e s ü l n e k. 

 
5.n a p i re n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

 
A napirend tárgyalása elıtt Dr Barta Zsuzsanna visszaérkezett, így a jelenlévı 
képviselık száma 6 fı. 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2011.(...) 
önkormányzati rendelet-tervezete az ebtartásról szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztett anyag 
törvényességi szempontból megtámadható. Amennyiben a testület megalkotja a rendeletet, 
annak végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy úgy szerepeljen a 
rendeletben, hogy közterületen kutya csak szájkosárral tartózkodhat. A rendelet-tervezetben 
fel vannak sorolva azok a fajták, amelyeknél szájkosarat kell használni, de véleménye szerint 
más fajták is lehetnek harapós, támadó természetőek, ezért életszerőbbnek látná, ha az 
alábbiak szerint szerepelne a mondat a rendeletben: „Közterületen kutya  csak szájkosárral 
tartózkodhat.” 
 
DR GASZPARJAN KAREN: amennyiben a Képviselı-testület a rendeletet megalkotja, a 
következı testületi ülésen a szabálysértési rendelet módosítása is szükséges.  
 
PENTI GUSZTÁV:  a rendelet végrehajtásához szakember kell. A településen nagyon sok az 
ún. harci kutya, amelyek tartásának szabályozása fontos és sürgetı feladat. 
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CSATÁRI LAJOS: arról érdeklıdött, hogy van-e lehetıség arra, hogy az ún. „szobakutyán” 
kívül minden más kutyára vonatkozzon a rendelet? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: ilyen kategória nincs. Arra van lehetıség, hogy újabb fajtájú 
kutyákra terjesszék ki a szabályozást. 
 
BANA ISTVÁN: kutyakiállításokon sincs minden kutyán szájkosár. Amennyiben szükséges, 
a MEOE-tıl kérhetı szakmai állásfoglalás ez ügyben. 
 
BODOR TAMÁS: nem tartja életszerőnek, hogy az idıs emberek szájkosárral fogják vinni a 
kutyákat pl. kötelezı oltás alkalmával az utcán. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: vannak fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy minden kutyára 
vonatkozzon a szájkosár használata a közterületen. A lakosság részérıl biztos érkezni fog 
ezzel kapcsolatban ellenvélemény, mert  költséget fog jelenteni a rendelet betartása. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: továbbra is fenntartja javaslatát, miszerint a rendeletben úgy 
szerepeljen a szabályozás: „Közterületen kutya csak szájkosárral tartózkodhat.” 
 
Az elhangzott módosítással a Képviselı-testület egyhangúan egyetértett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
31/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelete 

 
az ebtartásról szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2011. november 30. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)                 (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
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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 a védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a védınıi állásra márt több alkalommal írt ki a Képviselı-testület 
pályázatot, de sajnos nem sikerült az állást betölteni. Felvették a kapcsolatot az országos 
vezetı védınıvel, aki ígéretet tett arra, hogy szaklapban is közzé teszik a pályázati kiírást. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolja a pályázati kiírást kiegészíteni azzal, hogy az önkormányzat 
lakást tud biztosítani. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolja az alábbi mondattal kiegészíteni a pályázati kiírást: „ 
lakhatás támogatásához az önkormányzat segítséget tud nyújtani.” 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy tudja, hogy központilag is van törekvés arra, hogy az országosan 
jelentkezı védını hiányra megoldást találjanak. 
 
CSATÁRI LAJOS: az iskola is segíthet abban, hogy ráirányítsa a gyerekek figyelmét erre a 
szakmára. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
védınıi állásra kiírandó pályázatról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 
hirdet Kenderes Város Önkormányzat Védınıi Szolgálat védınıi munkakörének betöltésére 
Pályázati feltételek: 

- egészségügyi fıiskola védınıi szakán szerzett oklevél 
- büntetlen elıélet. 
- magyar állampolgárság 
- cselekvıképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

- részletes szakmai önéletrajz; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló okirat másolata; 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
0-14 éves korosztály ellátása, csecsemık és várandós anyák részére tanácsadások szervezése, 
védıoltások szervezése, iskolai, óvodai védınıi feladatok elvégzése. 
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Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
 
Lakhatás támogatásához az önkormányzat segítséget tud nyújtani. 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 59. 
 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. március16. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt az 
59/328-109-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban „védınıi pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi címre 
kérjük benyújtani: Kenderes Város Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követı soron következı képviselı-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. március 15. 
 
 
7. 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 
 
Tájékoztatás Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások 2011. évi 
ellenırzésérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a képviselık részérıl ı volt jelen a felmérésnél. A lakások többsége rossz 
állapotban van. Általános probléma a csatorna rossz állapota, a szigetelés és a beázás. 
Amennyiben az önkormányzatnak külön bevétele keletkezik, javasolja a lakások fejlesztését, 
felújítását. További javaslata volt a posta tulajdonát képezı lakások bérleti lehetıségének 
vizsgálata. Javasolja az elıterjesztés elfogadását, mivel az anyag szakmailag korrekt, pontos, 
precíz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megköszönte Csatári úr közremőködését a felmérésben. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: a lakások felmérése megtörtént, de ehhez szükségesnek tartaná 
az anyagi forrást is mellérendelni, hogy a hibák kijavíthatók legyenek. Véleménye szerint a 
testületnek abban kellene dönteni, hogy a lakbérbıl befolyó összeget a lakások 
karbantartására fordítja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a 2012. évi START munkaprogramba szerették volna beépíteni 
legalább egy önkormányzati ingatlan felújítását, de sajnos erre nem adott lehetıséget a 
pályázat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzati lakások nagyon rossz állapotban vannak. Azt 
javasolta, hogy havonta mérjék fel és ellenırizzék az ingatlanok állapotát, és a költséget nem 
jelentı, kisebb javításokat folyamatosan végezzék. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 198/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves ellenırzésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások éves ellenırzésérıl szóló tájékoztatást megtárgyalta és az abban 
foglaltakat elfogadja.  

 

Errıl: 1./  Pádár Lászlóné polgármester 
          2./  Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./  Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetı, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
8.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./ 
A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat jogutód nélküli 
megszüntetésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület korábbi ülésén döntött a Területi Gondozási 
Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetésérıl, és a feladat átadásáról a 
Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központnak. Az akkor meghozott határozat 
kiegészítése szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. Javasolta a Képviselı-
testületnek – megvitatás után – a határozat elfogadását. 
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DR GASZPARJAN KAREN: a hivatkozott jogszabályok tartalmazzák azokat a garanciális 
elemeket, amelyek a dolgozók érdekeit védik.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 199/2011.(XI.30.) Kt. számú határozata 
A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat jogutód nélküli 
megszüntetésérıl 
 
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló  

1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 
 fenntartásában álló Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálatot 2011. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.  

 
2. Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a határozat mellékletét képezı  

Megszüntetı Okiratot. 
  

3. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Megszüntetı Okirat aláírására, a jegyzıt pedig az okirat ellenjegyzésére.  
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy 
gondoskodjon a Megszőntetı Okirat közzétételérıl, valamint annak a Magyar 
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága részére történı  
megküldésérıl.  

 
4. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Területi Gondozási Központ, 

 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjének a közalkalmazotti 
jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § 
(1) bekezdésének c) pontja alapján 2011. december 31. napjával megszünteti.  
Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.  

 
5. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Területi Gondozási 

Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıjét, hogy az  
intézmény megszőnésével járó munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben, 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben, 
 3./ Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény- 
      vezetıje, Kenderes, Szent István út 58. 
 4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
      5001 Szolnok, Liget út 6. 
 5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 értesülnek. 
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b./ 
 
Kenderes Város Önkormányzatának az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai 
Egyesületben alapítóként való részvétel jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület korábban döntött arról, hogy az „Alföldi 
Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesületben alapító tagként vesz részt. Az Egyesület  
bírósági bejegyzéséhez szükséges a beterjesztett határozat-tervezet jóváhagyása, melyet a 
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
            
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 200/2011.(XI.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának az „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai 
Egyesületben alapítóként való részvétel jóváhagyásáról 
 
  
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Alföldi Barangolás” 
 Térségi Turisztikai Egyesületnek 2011. november 10. napján megtartott Alakuló 
 Közgyőlésén elfogadott Alapszabályának megismerését követıen, az elızetes 
 szóbeli egyeztetésnek megfelelıen, utólag határozati formában jóváhagyja, hogy  
 Kenderes Város Önkormányzata (képviseli: Pádár Lászlóné polgármester) az  
 „Alföldi Barangolás” Térségi Turisztikai Egyesület (székhely: 5453 Mezıhék, 
 Felszabadulás út 1. ) 2011. november 10. napján megtartott Alakuló Közgyőlésén 
 alapító tagként részt vett.  
 
 A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kenderes Város   
 Önkormányzatát, mint alapító tagot az „Alfödli Barangolás” Térségi Turisztikai 
 Egyesületben képviselje.  
 
 Az egyesületi tagsággal járó tagdíjat, 5 Ft/lakos/év – jelen esetben 24.570.-Ft/év – 
 összeget az önkormányzat a 2012. évi költségvetésébıl biztosítja.  
  
 
   Errıl:  1./  Alföldi Barangolás Térségi Turisztikai Egyesület 5453. Mezıhék,  
        Felszabadulás út 1. 
             2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                        3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
             
                              é r t e s ü l n e k.    
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c./ 
 
Elıterjesztés a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2011. (XI.30.) Kt. számú határozata  
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint a 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. § (1) bekezdésében 
foglaltakra az alábbiak szerint dönt: 

 

1.  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Karcag-Kenderes 
(Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás 
módosítását a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetben. 

 
 
Err ıl értesülnek: 

1. Társult Önkormányzatok Polgármesterei: 
- Dobos László, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
- Pádár Lászlóné, 5331 Kenderes, Szent I. u. 56. 

2. Társult Önkormányzatok Jegyzıi: 
- Rózsa Sándor   5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
- Dr. Gaszparjan Karen  5331 Kenderes, Szent I. u. 56. 

      3. Kenderes Város Önkormányzat Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben                                     
      4. Mőszaki csoport, Helyben        
 
d./ 
 
Elıterjesztés a Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő üzletrészének pályáztatással 
történı értékesítésérıl 
 
Elıterjesztés a Remondis Kétpó Kft 2012. évi ártalmatlanítási díjának jóváhagyásáról 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
a Remondis Kétpó Kft. 40 %-os mértékő üzletrészének pályáztatással történı értékesítésére 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. A Képviselı-testület egyetért a Remondis Kétpó Kft. 40 %-os mértékő üzletrészének 

pályáztatással történı értékesítésével. 
 
2. A  Képviselı-testület egyetért  a Remondis Kétpó Kft. üzletrészének 40%-os és 60 %-os 

felosztásával. 
 
3. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete jelen határozatban és a mellékletben 

foglaltakkal egyetért és magára nézve kötelezınek ismeri el, valamint felhatalmazza a 
Társulás Elnökét: 
3.1. a pályázati felhívás, pályázati kiírás elıírásainak, a szükséges eljárásrend 

meghatározására, azok közzétételére; 
3.2. az esetleges hiánypótlási eljárás lefolytatására, a döntéshez szükséges dokumentációk 

elıkészítésére, 
3.3. az eredményhirdetésre, 
3.4. valamint jelen határozat 1-3.pontjában meghatározottak végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére, valamint a szükséges dokumentációk, iratok aláírására. 
 
       Errıl: 1./ Szalay Ferenc a Társulási tanács elnöke 
                 2./ A Társulási Tanács tagjai, 
                 3./ Remondis Kétpó Kft ügyvezetıi 
                 4./ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
                 5./ Pádár Lászlóné polgármester, 
                 6./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 
                 7./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 
 
                      é r t e s ü l n e k. 
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A Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő üzletrészének pályáztatással történı értékesítésérıl 
szóló 202/2011./XI.30./ Kt. számú határozat melléklete 
 

NYILATKOZAT 
 
………………………………Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) nevében 
nyilatkozom, hogy mint Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 
hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Tár sulása Tagja figyelemmel a 
Társulási Megállapodásában foglaltakra, valamint a tagok megállapodására – tekintettel arra, 
hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló önálló 
49 %-os mértékő üzletrészét rendelkezésére bocsátotta, Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatot a tulajdonosi jogosultságok megilletik – felhatalmazza a Szolnok Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalát az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
       ………………………….. 
                polgármester 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2011.(XI.30./ Kt. számú határozata 
Remondis Kétpó Kft. 2012. évi ártalmatlanítási díjának jóváhagyásáról 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kétpói Regionális Hulladéklerakóra 

vonatkozó 2012. évi hulladékártalmatlanítási díját 50%-os pótlási alapképzés 
figyelembevétel mellett 7.988,-   Ft+Áfa összegben fogadja el. 

 
             Errıl: 1./ Szalay Ferenc a Társulási tanács elnöke 
                       2./ A Társulási Tanács tagjai, 
                       3./ Remondis Kétpó Kft ügyvezetıi 
                       4./ Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
                       5./ Pádár Lászlóné polgármester, 
                       6./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 
                       7./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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e./ 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület 114/2011.(VII. 7./ Kt. számú határozatával döntött 
arról, hogy Kocsmár Zsanett Erika részére a Szent István út 56. számú helyiséget 
fodrásztevékenység végzésére bérbe adja. A bérlı írásban bejelentette, hogy  2011. december 
31-vel a bérleti szerzıdést felmondja, az addig esedékes bérleti díjat és az üzlet rezsijét 
megfizeti. Kérte a Képviselı-testületet, vegye tudomásul a bejelentést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2011.(XI.30./ Kt. számú határozata 
Kocsmár Zsanett Erika bérleti szerzıdésének felmondásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette 
 Kocsmár Zsanett Erika bejelentését, miszerint a Kenderes, Szent 
 István út 56. szám alatti helyiség bérleti szerzıdését 2011. december 
 31-i határidıvel felmondja. 
 
 Errıl: 1./ Kocsmár Zsanett Erika Kenderes, Kossuth L. út 103/a 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
f./ 
 
Elıterjesztés Kenderes hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység elismerésére 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Krokavecz László alpolgármester úr elıterjesztést készített Kenderes 
hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység elismerésérıl. Felkérte alpolgármester 
urat, tájékoztassa a Képviselı-testületet elképzelésérıl. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  álláspontja szerint az emléklap kiadásával az önkormányzat eszmei 
elismerését fejezné ki azoknak, akik  Kenderest a különféle rendezvényeken képviselik, a 
város hírnevét öregbítik. Azt javasolja, hogy az emléklap a soros testületi ülésen, a napirendi 
pontok tárgyalása elıtt kerüljön átadásra. Az emléklapra javaslatot tehetnek 
intézményvezetık, a Képviselı-testület tagjai, civil szervezetek vezetıi, magánszemélyek. 
A beérkezett javaslatokat az illetékes szakbizottság bírálja el. Javasolta továbbá, hogy az 
elismerések átadása a Kenderesi Krónikában, a testületi ülésekrıl szóló tájékoztatótól külön 
jelenjen meg.  
             
H o z z á s z ó l á s 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: támogatja a javaslatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 205/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
Kenderes Város hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység elismerésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 Kenderes Város hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység 
 elismerése érdekében emléklapot alapít, amelyet azok az intézmények és 
 csoportjaik, civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek kaphatnak, akik 
 tevékenységükkel hozzájárulnak Kenderes város hírnevének öregbítéséhez. 
 Az emléklapra javaslatot tehetnek intézményvezetık, a Képviselı-testület 
 tagjai, civil szervezetek vezetıi és magánszemélyek. 
 Az elismerés átadására a soros testületi üléseken, a napirendi pontok tárgyalása 
 elıtt kerül sor. 
 A javaslatokat az illetékes szakbizottság bírálja el. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, hogy a 4. napirendi pontban tárgyaltaknak megfelelıen, 
határozatban döntsenek Csatári Lajos úr, a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökének megbízásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  206/2011./XI.30./ Kt. számú határozata 
Csatári Lajos önkormányzati képviselı megbízásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza 
 Csatári Lajos önkormányzati képviselıt, mint a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
 Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy vizsgálja meg a város tervezhetı 
 kapacitása és a tényleges teljesítmény közötti különbség áthidalásának lehetıségeit és 
 módszereit. 
 A felmérés eredményeirıl, tapasztalatairól és gyakorlati életben történı alkalmazásáról 
 a Képviselı-testület tájékoztatást kér. 
 
 Felelıs: Csatári Lajos önkormányzati képviselı, Helyben 
 Határidı: 2012. március 31. 
 
 Errıl: 1./ Csatári Lajos önkormányzati képviselı, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elmúlt napokban lengyelországi 
testvértelepülésünk, Kozy meghívásának tettek eleget jegyzı úrral és a Mővelıdési Ház 
igazgatójával. Amennyiben a jövı évi testvértelepülési találkozóra beadott pályázat sikeres 
lesz, a meghívást viszonozni szeretnék. Tájékoztatást adott arról, hogy erdélyi 
testvértelepülésünk, Csíkszentmárton lakói közül 7 fı Kenderest választotta, hogy 
állampolgársági esküjét letegye. Valamennyi testületi tagot és minden kenderesi lakost 
szívesen látnak az ünnepségen.  A tegnapi napon tárgyaltak a Kakat-híddal kapcsolatosan a 
KÖTI-KÖVIZIG képviselıivel a híd melletti gyalogos átjárás megvalósításáról. Az 
önkormányzat a START munkaprogram keretében Bánhalmán 300 folyóméter járda építését 
tervezi. A villanyvilágítás megoldására megvannak az oszlopok és lámpatestek, a kivitelezés 
viszont csúszni fog, mivel november 15-és március 15- között nem engedélyeznek ilyen 
jellegő munkavégzést. Úgy gondolja, hogy a jövı év esı félévében meg fog oldódni 
Bánhalma több évtizedes problémája. A leendı munkahelyteremtı beruházással 
kapcsolatosan folynak az egyeztetések, folyamatban van a területkialakítási és mővelési ág 
változás ügyintézése, ipari parkká történı nyilvánítása. A beruházó részérıl készülnek az 
építési és technológiai tervek. 
Kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: november 18-án  tőzoltósági köztestületi elnökségi  ülésen vett 
részt. Legfontosabb változás lesz a jövıben, hogy állami feladat lesz a tőzoltás, az önkéntes 
önkormányzati köztestület megszüntetésre kerül, ugyanakkor az önkormányzatoknak 
lehetıségük lesz önkormányzati tőzoltóságot alakítani. 
 
CSATÁRI LAJOS:  jelezte, hogy a Jókai úton lévı kamionokkal kapcsolatosan nem szőnt 
meg a probléma, a lakókat továbbra is zavarja a nagy zaj. A Polgárırség támogatására 
felhívás közzétételét javasolta a helyi újságban, mivel az önként vállalt felajánlások elég 
csekély mértékőek. Jelezte, hogy a napokban megkapta a névre szóló Alaptörvényt, és annak 
olvasását mindenki figyelmébe ajánlja. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a kamionokkal kapcsolatos problémával foglalkoztak, és 
amennyiben jelzést kapnak, ismét intézkedni fognak. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: az elızı testületi ülésen Csatári Lajos képviselıtársa kérte meg, 
hogy tájékoztassa arról, hogy a városnap rendezése a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
kinek a feladata. A kérésnek eleget téve megvizsgálta a szabályozást. A március 29-i testületi 
ülésen – Csatári úr javaslatára – került a Képviselı-testület hatáskörébe, mivel eredetileg 
polgármesteri hatáskör volt. 
 
CSATÁRI LAJOS: megköszönte a tájékoztatást. Számára továbbra sem egyértelmő, de 
elfogadhatónak tartja a jelenlegi szabályozást is. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy 
véleménye szerint egy bizonyos réteg minden tekintetben, minden irányban anyagi 
vonatkozású áldozatot hoz. Van egy olyan határ, ameddig a képviselık is adakoznak, de 
tiszteletdíjuk nem olyan nagy összeg, hogy azt  nagy mértékben  megterheljék   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a zárt ülés elıtt javasolta döntsenek a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2012. évi 
költségvetés terhére történı kötelezettségvállalásról. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2011.(XI.30.) Kt. számú határozata 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz szükséges pénzösszeg 
biztosításáról, a 2012. évi költségvetés terhére történı kötelezettségvállalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Bursa 
 Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évre történı biztosítására 
 2012. évi költségvetésének terhére 500.000 Ft-ot biztosít, melybıl 10 fı ösztöndíj- 
 pályázatot támogatja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a 
Képviselı-testület, önkormányzati ügy tárgyalása miatt. 
 
A Képviselı-testület nyílt ülését 18 óra 05 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-testülete 2011. november 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról        192/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi III. negyedéves 
     végrehajtásáról          193/2011. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2011.(XII.8.) 
     önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
     megállapításáról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési  
     koncepciójáról           194/2011. 
 
     Az intézményvezetık tájékoztatója a Képviselı-testület által 
     meghatározott feladatok végrehajtásáról a költségtakarékosság 
     és létszámcsökkentés tekintetében        195/2011. 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012.évi 
     ellenırzési ütemtervének elfogadásáról        196/2011. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     31/2011.(XII.8.) önkormányzati rendelete az ebtartásról 
     szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról      
 
6./ Védınıi állásra kiírandó pályázatról        197/2011. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves 
     ellenırzésérıl           198/2011. 
 
8./  
a./ A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
     jogutód nélküli megszüntetésérıl         199/2011. 
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Napirend:            Szám: 
 
 
b./ Kenderes Város Önkormányzatának az „Alföldi Barangolás” Térségi 
     Turisztikai Egyesületben alapítóként való részvétel jóváhagyásáról     200/2011. 
 
c./ Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
     Társulási Megállapításának módosításáról        201/2011. 
 
d./  A Remondis Kétpó Kft 40 %-os mértékő üzletrészének pályáztatással 
      történı értékesítésérıl           202/2011. 
 
      A Remondis Kétpó Kft 2012. évi ártalmatlanítási díjának  
      jóváhagyásáról            203/2011. 
 
e./  Kocsmár Zsanett Erika bérleti  szerzıdésének felmondásáról      204/2011. 
 
f./   Kenderes Város hírnevének növelés érdekében végzett 
      tevékenység elismerésérıl          205/2011. 
 
      Csatári Lajos önkormányzati képviselı megbízásáról       206/2011. 
 
      A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
      szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2012. évi költségvetés terhére 
      történı kötelezettségvállalásról          207/2011. 
 
       


