
 J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: -- 
Bejelentés nélkül távol: - 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gyergyói László házi gyermekorvos, Dr Borsos Anikó kistérségi 
tiszti fıorvos, Dr Bencze Miklós háziorvos, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. A testületi ülés összehívása telefonon 
történt, a napirendek sürgıssége és fontossága miatt. Javasolta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés a háziorvosi körzetek vegyes körzetté nyilvánításáról 
     Elıadó: Pádár Lászlóné polgármester 
 
2./ Elıterjesztés a közterületek rendjének helyi védelmérıl és a helyi közbiztonság 
erısítésérıl szóló 27/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
Elıadó: Pádár Lászlóné polgármester 
 
3./Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapításáról szóló 36/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
Elıadó: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  3/2012. (I.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. január 25-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
           Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a háziorvosi körzetek vegyes körzetté nyilvánításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött a háziorvosi körzetek 
vegyes körzetté nyilvánításának kezdeményezésérıl, egyben megbízta és felhatalmazta azzal, 
hogy járjon el az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézeténél a felnıtt háziorvosi körzetek 
vegyes körzetté nyilvánításának tárgyában. A felhatalmazásnak megfelelıen a szükséges 
egyeztetéseket lefolytatta, melynek eredményeképpen a mai testületi ülésen kezdeményezi a 
döntéshozatalt a kenderesi két felnıtt háziorvosi körzet vegyes körzetté nyilvánításáról, 
valamint a házi gyermekorvosi körzet megszüntetésérıl, a bánhalmi körzet érintetlenül 
hagyása mellett. Felkérte dr Borsos Anikó fıorvos asszonyt, hogy fejtse ki véleményét a 
vegyes körzetté nyilvánítással kapcsolatban. 
 
DR BORSOS ANIKÓ: megköszönte a meghívást. Számukra is fontos, hogy a fiatal orvosok 
letelepedjenek a városban. Kenderes városa korábban is példamutatóan segítette a település 
orvosainak letelepedését. Dr Simkó-Káli Róbert, megyei tiszti fıorvos álláspontja szerint az 
önkormányzat alapellátással kapcsolatban tervezett háziorvosi feladatainak átszervezését 
elfogadhatónak tartja, annak megvalósítását támogatja. A kötelezı önkormányzati 
feladatkörbe tartozó háziorvosi ellátás biztosítása igen nehéz, tekintettel az egyre 
elmélyültebben jelentkezı szakorvos hiányra.  Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, 
hogy az egészségügyi ellátás fejlesztése tekintetében a gyermekkörzet tervezett beolvasztása a 
felnıtt ellátásba szakmai szempontból némi visszalépést jelent. Fıorvos úr felhívta a 
figyelmet a szükséges egyeztetések végrehajtására, és arra, hogy a körzet átalakításokkal 
érdeksérelem ne keletkezzen. A megyei tiszti fıorvos úr véleményével személy szerint is 
egyetért. Úgy gondolja, hogy továbbra is van lehetıség a városban a gyermekorvoslásra, 
ennek kapcsán javasolja az MSZSZ újbóli megszervezését. Dr Bencze Miklós 
licenszvizsgával rendelkezik, és mentora segíti munkáját. Számára nagy öröm, hogy az 
akreditált mentor, a jelenlévı Dr Gyergyói László mindenben segíti dr Benzce Miklósék 
letelepedését. Bízik benne, hogy jól fogják magukat érezni a városban. A karcagi Kistérségi 
Intézet a Képviselı-testület döntése alapján tud majd az ügyben eljárni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GYERGYÓI LÁSZLÓ: megerısítette a fıorvos asszony által elmondottakat. Az 
Alapellátási Intézet fıigazgató helyettesével történt egyeztetés alapján tájékoztatásként 
mondta, hogy Dr Bencze Miklós licenszvizsgával rendelkezı fiatal kollegája kaphat 
praxisjogot. Javasolta, hogy a gyermek szakorvosi ellátást nagyon körültekintetıen  próbálják 
megszervezni, amely a kollegák összehangolt munkáját igényli. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ bízik benne, hogy nem lesz érdeksérelem a vegyes körzetek 
kialakításával, mivel az érintett orvosokkal elızetesen egyeztetett ezzel kapcsolatban. Úgy 
látja, hogy nem lesz fennakadás az orvosi ellátásban, hisz az orvosok folyamatosan segítik 
egymás munkáját. 
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DR BARTA ZSUZSANNA: hónapokkal ezelıtt fogalmazódott meg a lehetıség, amellyel  
hosszú távú, biztonságos megoldásra törekedtek az orvosi ellátás terén. Az eddigi 
tapasztalatok alapján ı is úgy látja, hogy fiatal kollegájával jól együttmőködve tudnak majd 
együtt dolgozni. 
 
DR BENCZE MIKLÓS: megköszönte a Képviselı-testületnek, és minden jelenlévınek, hogy 
soron kívüli testületi ülésen tárgyalnak a vegyes körzetté nyilvánításról, amely nemcsak az ı, 
hanem a város érdeke is. Bízik benne, hogy kollegáival a továbbiakban is hatékonyan tudnak 
együtt dolgozni. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Képviselı-testület korábban kifejezte szándékát arra 
vonatkozóan, hogy a háziorvosi körzetek vegyes körzetté nyilvánítását kezdeményezi. A 
maga részérıl ezzel továbbra is egyetért. Hozzátette, hogy tudomása van arról, hogy a 
városban aláírásokat győjtenek a szülık, mert nem értenek egyet azzal, hogy megszőnik a 
gyermekorvosi ellátás. Véleménye szerint a városnak mindenképpen biztosítani kell hetente 
egy alkalommal a gyermekorvosi ellátást valamilyen formában. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a lakosságot részletesen tájékoztatni kell a Képviselı-testület által hozott döntésekrıl, 
mert nagyon sok a félreértés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nincs információja arról, hogy a szülık aláírásgyőjtést szerveznének. 
Azzal egyetért, hogy a képviselı-testület döntéseit megfelelıen kommunikálni kell a lakosság 
felé. A jelenleg tervezett változtatásokról is megfelelıen tájékoztatni fogják a lakosságot.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: teljes mértékben egyetért az elızı véleménnyel, álláspontja szerint  is 
megfelelıen kell kommunikálni a lakosság felé a Képviselı-testület döntéseit. A maga 
részérıl sokat beszélgetett szülıkkel, kollegákkal a vegyes körzetté nyilvánításról, akik 
üdvözölték  a tervezett lépéseket, mert – ellentétben a korábban elhangzottakkal – úgy látják, 
hogy sokkal szerencsésebb, ha egy orvos kezeli a beteg gyerekeket, mint ha minden 
rendelésnél más orvos vizsgálja ıket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat nevében jó munkát kíván doktor úrnak, és azt, 
hogy érezzék jól magukat a településen. Nemcsak a szülık, hanem az önkormányzat is 
szerette volna, ha gyermekorvos dolgozik a településen, ugyanakkor tisztában kell lenni az 
egyre komolyabb szakorvos hiánnyal is. Ezt is kell a lakosság felé jelezni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  egyetért Király Lászlónéval abban, hogy jobban kell a Képviselı-
testület döntéseit kommunikálni a lakosság felé, mert nagyon sok a félreértés. Fontos, hogy a 
gyerekek milyen egészségügyi ellátást kapnak. Jelenleg három gyermekorvos látja el a 
rendelést, így sok esetben kezeli több orvos a gyermekeket. A lakosság kérése volt, hogy a 
jelenlegi gyermekorvosi ellátáson változtassanak. Nagyon örül fıorvos asszony dicsérı 
szavainak, mert az önkormányzat valóban hosszú évek óta törekszik arra, hogy elégedettek 
legyenek a  település háziorvosai  és a lakosság is. 
 
DR GYERGYÓI LÁSZLÓ: Csellár doktornı észrevételezte a helyi újságban a gyermekorvosi 
ellátás megszőnésérıl szóló cikket, amely úgy értelmezhetı, hogy a gyermekorvosok nem jól 
látták el a munkájukat. A doktornı kérését tolmácsolja a Képviselı-testület felé, hogy a 
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legközelebbi újságban tájékoztassák a lakosságot arról,  hogy a gyermekorvosok munkájával 
meg voltak elégedve, és az átszervezés a folyamatos ellátás érdekében történt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: A Csellár Bt-nek köszönettel tartoznak, mert ık segítettek az orvosi 
ellátás biztosításában Juhász doktorék távozása után. Az önkormányzatnak meg kellett oldani 
azonnal az orvosi ellátást, és ık voltak azok, akik megszervezték a helyettesítést. A jelenlegi 
döntést az indokolta, hogy ne három gyermekorvos helyettesítsen egy praxisban. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2012.(I.25.) Kt. számú határozata 
a felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról 
 
      1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 Kenderes I. és II. számú két felnıtt háziorvosi körzetét vegyes körzetté alakítja 2012. 
 február 8-tól, a gyermekorvosi körzet egyidejő megszüntetése mellett. 
 A háziorvosok kötelesek a 0-14 éves korosztály egészségügyi alapellátását biztosítani. 
 A bánhalmai 0-14 éves korosztály egészségügyi alapellátását az I. számú vegyes  
            körzet háziorvosa látja el. 
            A körzetek átalakításának adminisztrációs eljárásának lebonyolításával megbízza  
            Dr Gaszparjan Karent, Kenderes város jegyzıjét. 
  
 Határidı: 2012. február 15. 
            Felelıs: Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
 
      2./ A Képviselı-testület hozzájárul  Dr Bencze Miklós háziorvos részére a II. számú 
 vegyes háziorvosi körzet mőködtetési jogának megszerzéséhez, területi ellátási 
 kötelezettség mellett. 
            A Képviselı-testület jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert az errıl szóló 
 elıszerzıdés aláírására. 
 
 Határidı: 2012. február 15. 
 Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Errıl: 1./ ÁNTSZ Városi Intézete Karcag, Városudvar 2. 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben  
            4./ Érintett háziorvosok Helyben 
                  
                          é r t e s ü l n e k. 
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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 közterületek rendjének helyi védelmérıl és a helyi közbiztonság 
erısítésérıl szóló 27/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselı-testület december 14-i ülésére lett beterjesztve a 
közterületek rendjének helyi védelmérıl és a helyi közbiztonság erısítésérıl szóló 
27/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló elıterjesztés 
megtárgyalása, melyet a Képviselı-testület levett napirendjérıl. A mai testületi ülésen meg 
kell tárgyalni a rendelet-tervezetet, mert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
észrevétele szerint a rendelet törvénysértı, mivel Alkotmányban szabályozott alapjogot 
korlátoz, nevezetesen a szabad mozgás és tartózkodási hely megválasztásának jogát, valamint 
a nevelési jog gyakorlását, illetve egyéb magasabb rendő jogszabályba ütközı 
rendelkezéseket tartalmaz, ezért javasolja annak hatályon kívül helyezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
1/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete 

a közterületek rendjének helyi védelmérıl és a helyi 
közbiztonság erısítésérıl szóló 27/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésérıl 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. január 25. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (: Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapításáról szóló 36/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
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DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselı-testület december 14-i ülésén döntött – többek 
között – a vízdíj megállapításáról szóló rendelet-tervezetrıl. A víziközmő-szolgáltatásról 
szóló – 2011. december 31-én hatályba lépett 2011. évi CCIX. Törvény 76. §. (1) bekezdése 
értelmében 
 „a) a víziközmő-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 
ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról 
szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos 
díjat,  
) az a) ponttól eltérı esetben a víziközmő-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjat alkalmazhat.” 
A fent hivatkozott jogszabály – melynek Magyar Közlönyben történı kihirdetése 2011. 
december 31-én történt meg – értelmében a Képviselı-testületnek a jogalkotási hatásköre a 
vízdíjak megállapítására vonatkozóan megszőnt. A fentiek alapján javasolta az ivóvíz díjának 
megállapításáról szóló 36/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy a centralizáció az árkiegyenlítıdés érdekében történt?  
Véleménye szerint a helyi újságban is tájékoztatni kell errıl a lakosságot, mert idınként azt 
tapasztalja, hogy a megjelent írásokat félreértik a lakosok.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ : a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a centralizáció – többek 
között – az egységes díjmegállapítás érdekében született. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 

Kenderes Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
2/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl 

szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 
36/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete 

hatályon kívül helyezésérıl 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. január 25. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15 órakor bezárta. 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. január 25-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. január 25-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      3/2012. 
 
1./ A felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté nyilvánításáról  4/2012. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012.(II.02.) 
     önkormányzati rendelete a közterületek rendjének helyi védelmérıl  
     és a helyi közbiztonság erısítésérıl szóló 27/2011.(X.27.)  
     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
     2/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 
     tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz díjának 
     megállapításáról szóló 36/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
     hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
 
 
 
 
 


