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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Ács Andrea Éva a 
Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő 
intézményvezetıje, Fehérné Szendrei Ibolya a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium gazdaságvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje, Fodor Imre, Turi 
János köztisztviselık, Korpás Bálint, Bodor Tamás meghívottak, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 9-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 

Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megállapításáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kéri a képviselı-testületet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalására. A könyvvizsgáló és a belsı ellenır szakmai véleményét figyelembe véve a 
rendelet megalkotását a mai ülésen nem javasolja tekintettel arra, hogy a tervezett jogszabályi 
változások még befolyásolhatják a rendelet szerkezetét. A jogszabály lehetıséget biztosít arra, 
hogy a képviselı-testület két körben tárgyalja meg költségvetését. A képviselı-testület 
március 8-ig köteles elfogadni az önkormányzat 2012. évi költségvetését. Összevont bizottság 
és a Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A költségvetéssel 
kapcsolatos egyeztetéseket a jegyzı az intézményvezetıkkel lefolytatta. Kenderesen és 
Bánhalmán közmeghallgatással egybekötött ülésen került megtárgyalásra az önkormányzat 
2012. évi  költségvetési koncepciója.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság összevont bizottsági ülés keretében 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság véleményét tolmácsolva javasolja, hogy a 
rendelet megalkotása elıtt az intézményvezetık február 28-ig vizsgálják felül a 2012. évi 
költségvetésüket, és tegyenek javaslatot a további kiadáscsökkentésre. 
 
BÍRÓ CSABA: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
önkormányzat 2012. évi költségvetését. A jegyzı a költségvetési szervek vezetıivel 
lefolytatta a szükséges egyeztetéseket. Az államháztartásról szóló törvény 24. § (3) bekezdése 
szerint, a polgármester a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor elıterjeszti azokat a 
rendelet-tervezeteket is, amelyek a költségvetésben javasolt elıirányzatok megalapozásához 
szükséges módosításokat tartalmazzák. Ezeknek a rendeleteknek az elfogadására 2011. 
december 14-én került sor. Javasolja, hogy a képviselı-testület a rendelet-tervezet 25. § (2) 
bekezdésében lévı felsorolást további h) ponttal egészítse ki, amely arról szól, hogy a 
költségvetési szervet a pénzmaradványából nem illeti meg a költségvetési szervnél zárolt 
elıirányzatok összege. Számszaki hiba került a rendelet-tervezet 4/a. és a 10. számú 
mellékletébe, valamint az elıterjesztés 2. számú mellékletébe, így a második és harmadik sor 
között 385 ezer forint eltérés van. Az önkormányzatok saját mőködési bevételei helyesen 
77.452 e Ft, míg az önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi 
jövedelemadó bevétel elıirányzata 742.765 e Ft. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elmúlt évben 50-60 fıvel csökkent a település lakosság száma. A 
település ellátó képessége szintén romlik, és a közszférától sem várható el a 
munkahelyteremtés, ezért úgy gondolja, hogy a vállalkozói szféra erısítésére van szükség.  
Az intézmények esetében nagyon fontos a pályázati lehetıségek teljes körő kihasználása. 
Sajnos két intézménynél jelenleg nincs internet hozzáférési lehetıség, amit sürgısen meg kell 
oldani. A kötelezı feladatot ellátó intézmények éves szinten több millió forint önkormányzati 
támogatásban részesülnek, ezzel szemben az önként vállalt feladatot ellátó intézmény  
támogatás nélkül kénytelen mőködni. A kifizetetlen számlákkal kapcsolatban elmondta, hogy 
a középiskola esetében az 1.600 e forintos tankönyvszámlából a késedelmes fizetés miatt 
2.400 e forint fizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek. Úgy gondolja, hogy a 
jövıben nagyobb figyelmet kellene fordítani a fizetési határidık betartására. A jövı évtıl már 
nem lehet hiánnyal tervezni a költségvetést, ezért egyetért a Pénzügyi Bizottság azon 
véleményével, hogy a hiány csökkentésére az intézményvezetıknek további javaslatot kell  
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kidolgozni. Javasolja, hogy az önkormányzati feladatokhoz, célkitőzésekhez rendelt 
intézményi struktúra kerüljön áttekintésre, illetve szükség esetén módosítására. 
 
BAKTAI KÁLMÁN visszautalva a tegnapi bizottsági ülésre nagyon sajnálatosnak tartja, hogy 
zárolni kell a költségvetési szervek pénzmaradványát. Úgy gondolja azonban, hogy az 
elıterjesztést összességében kell tárgyalni, és nem szabad egy-egy részt kiragadni belıle. 
Mindenki számára ismeretes, hogy a környezı települések milyen komoly gondokkal 
küzdenek és esetenként még a közalkalmazottak bérét sem tudják kifizetni. Mindenképpen 
viszonyítási alapot kell keresni és komplexitásában kell megvizsgálni a kérdést. A mai 
gazdasági és anyagi környezet meglehetısen labilis, ezért jobb óvatosnak lenni. Hatalmas 
felelısség nehezedik az önkormányzatra és valamennyi intézményre. A nehézségek ellenére 
azonban, nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a biztató folyamatokat, amelyek a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban elindultak. Gondol itt a napelem gyárra, a Turai féle 
vállalkozásra, és a pálinkafızdére. Fontosnak tartja, hogy a lakosság a negatív dolgok mellett 
a pozitívumokról is tájékoztatást kapjon. 
 
BÍRÓ CSABA: a kifizetetlen számlák közül nem szerencsés kiragadni egy számlát. 
Tagadhatatlan, hogy a középiskola tankönyv számláján sokat buktak, de azt nem lehetett elıre 
tudni, hogy ez a számla bírósági végrehajtásra kerül. Ugyanúgy nem lehetett elıre tudni, hogy 
az elmúlt évben a Baromfiudvar 2002 Kft. adósságrendezési eljárást indít a kiegyenlítetlen 
számlák miatt. A tankönyv számlával ebben az évben már nem lesz ilyen probléma, mivel 
erre a célra normatív kötött állami támogatást biztosítanak. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
elsısorban a gazdasági program készítésében próbált hozzájárulni a pénzügyi helyzet 
javításához. A bizottság meghatározta azokat a fı irányvonalakat, amelyek erısíthetik a 
gazdaságot. Nagyon fontosnak tartja a települési és családi szintő önellátás megvalósítását, és 
annak elérését, hogy a település ne függjön annyira a külsı ellátásoktól. Az önellátásra történı 
berendezkedés érdekében az önkormányzat több lépést tett. Kiemelte a Gazdakörrel történı 
folyamatos kapcsolattartás jelentıségét. A Start Munkaprogram keretében több olyan 
tevékenység került beépítésre, ami szintén elısegíti az önellátás megvalósítását. A Kenderesi 
Nonprofit Kft. közremőködésével megkezdte a munkáját a tésztaüzem. Fontosnak tartja a 
településen az állattartás beindítását és a vágópont létesítését. Ezek olyan fontos gazdasági 
kérdések, amelyek nagymértékben befolyásolják a település pénzügyi helyzetét. Jelenleg a 
tésztaüzem is a Start program keretén belül állami támogatással mőködik. A közbiztonság 
nagymértékben befolyásolja a lakosság állattenyésztési és mezıgazdasági termelési kedvét. 
Az intézmények tekintetében megjegyezte, hogy vannak olyan tevékenységek (egészségügy, 
oktatás, kultúra), amelyeket nem lehet nyereséges végezni. Minél jobb anyagi helyzetben van 
az önkormányzat, annál nagyobb lehetıségei vannak. Az önkormányzat támogatást biztosít a 
kötelezı feladatok ellátásához, ez azonban nem jelenti azt, hogy intézményi oldalról nem kell 
megtenni minden racionális lépést annak érdekében, hogy a hiányt csökkentsék. Úgy 
gondolja, hogy önkormányzati és intézményi oldalról is egyaránt hozzá kell járulni a hatékony 
és gazdaságos mőködés biztosításához. Olyan kényszer helyben van az önkormányzat, ami 
indokolttá teszi a határozott intézkedések meghozatalát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
rendelet tervezet elsı körös tárgyalását lezárta. A Pénzügyi Bizottság javaslatának 
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megfelelıen kérte a képviselı-testületet, hogy határozattal döntsenek az önkormányzati 
intézmények mőködési kiadásainak felülvizsgálatáról, valamint a költségvetési rendelet-
tervezet két körben történı tárgyalásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  8/2012.(II.9.) Kt. számú határozata  
az önkormányzati intézmények mőködési kiadásainak felülvizsgálatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kötelezi az önkormányzati 
 intézmények vezetıit, hogy tekintsék át intézményük 2012. évi gazdálkodását, 
 szerkezetét. Vizsgálják felül személyi kiadásaikat, a munkáltatót terhelı 
 járulékokat, dologi kiadásaikat (valamennyi mőködési kiadást), valamint 
 létszámkeretüket. 
 Az oktatási intézmények esetében felül kell vizsgálni a gyermek,  tanuló, 
           illetve csoportlétszámokat is. 
           Az intézményvezetık 2012. február 29-ig  tájékoztassák  a Képviselı-testületet 
 a javasolt kiadáscsökkentı intézkedésekrıl. 
 
 Felelıs: önkormányzati intézmények vezetıi, Helyben 
            Határidı: 2012. február 29. 
  
 Errıl: 1./ Önkormányzati intézmények vezetıi, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            4./Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  9/2012.(II.9.) Kt. számú határozata  
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének két körben történı 
tárgyalásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elsı körben megvitatta 
 az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet. A 
 képviselı-testület a rendelet megalkotásához további egyeztetések lefolytatását, 
 és a rendelet-tervezet ismételt megtárgyalását tartja szükségesnek. 
 A képviselı-testület 2012. március 8-ig köteles megalkotni az önkormányzat 

2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletét.  
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Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
2.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 
azzal a pontosítással javasolja elfogadni, hogy a tiszteletdíj összege elé a bruttó szó kerüljön 
beépítésre. 
 
CSATÁRI LAJOS a félreértések elkerülése érdekében szeretné, ha a Kenderesi Krónikában a 
testületi ülésekrıl szóló tájékoztatónál feltüntetésre kerülne, hogy a tiszteletdíj mértéke ebben 
az évben nem emelkedett. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról 

 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. február 9. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselı-testület által az alakuló 
ülésen megállapított költségátalányának a számfejtését kérte 2012. január hónaptól. A részére 
megállapított költségátalányt közcélra szeretné felhasználni. A január havi átalányával a 
polgárırséget támogatta. A civil szervezetek részérıl számos olyan megkeresés érkezik 
hozzá, amelyben támogatást kérnek egy-egy rendezvény megszervezéséhez, utazási költségre. 
Az önkormányzat költségvetésében ilyen célokra nincs elkülönített pénzösszeg, ezért a 
költségátalányát szeretné ilyen célokra felhasználni. Kéri bejelentésének a tudomásulvételét.  
 
 
3.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés 
közszolgáltatásról szóló 33/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a képviselı-testület 2011. december 14-i ülésén 
33/2011.(XII.22.) önkormányzati rendeletében döntött a települési folyékony hulladékszállítás 
és elhelyezés díjáról. A rendelet megalkotását követıen lépett hatályba az egyes törvények 
Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvény, amely érintette a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény egyes rendelkezéseit is. A törvényi rendelkezés alapján, 
a folyékony hulladékszállítás és elhelyezés díja 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. 
évben megállapított díj mértékét. Fentiek alapján javasolja a képviselı-testületnek a 
33/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete 

 
a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés közszolgáltatásról 

szóló 33/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl     
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. február 9. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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4.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 32/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 

 
DR. GASZPARJAN KAREN az elızı napirendi pontnál ismertetett indokok alapján javasolja 
a 32/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 32/2011.(XII.22.9) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. február 9. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
5.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegérıl 
 
 



-    8    - 
 
 
 

VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követı három évre várható összegérıl 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderes Város 
Önkormányzata saját bevételeit és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követı három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 
 

 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 

é r t e s ü l n e k. 
 
 

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 Kenderes Város Önkormányzatának 191/2011.(XI.15.) Kt. számú 
határozatának hatályon kívül helyezésérıl 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselı-
testület 191/2011.(XI.15.) Kt. számú határozatával szemben. A képviselı-testület 
határozatában kifejezte azon szándékát, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium fenntartói jogát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatnak kívánja 
átadni. A képviselı-testület fenti szándéknyilatkozatának meghozatalakor figyelmen kívül 
hagyta a döntés elfogadásakor hatályos Ötv. 115. § (5) bekezdését, amely szerint a képviselı-
testületnek csak a megválasztását követı hat hónapon belül van lehetısége a fenntartói jog 
átadására. Fentiek alapján a határozat jogszabálysértı. A jogszabálysértést a képviselı-testület 
a határozat hatályon kívül helyezésével tudja megszüntetni.  
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elhamarkodott döntést hozott a képviselı-testület, és figyelmen 
kívül hagyta azt a jogszabályi elıírást, hogy csak a megválasztását követı hat hónapon belül 
adhatta volna át a középiskola fenntartói jogát. Az elmúlt években azonban több olyan 
intézményrıl hallott amelyek átadására kerültek. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 11/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2011.(XI.15.) Kt. számú határozatának hatályon 
kívül helyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 Kenderes Város Önkormányzatának a szándéknyilatkozat a Kenderesi  

Szakiskola, Középiskola és Kollégium fenntartói jogának átadásáról szóló 
191/2011.(XI.15.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, 
      Kossuth L. út 2. 
 2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út 27. 
 3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 
 

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 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi Munkaterve 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek további javaslata van a munkatervvel kapcsolatban, 
tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi Munkatervérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 

2012. évi munkatervét, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. –  
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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 
 
Együttmőködési Megállapodás Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata között  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ minden évben meg kell újítani az önkormányzat és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttmőködési megállapodást. A megállapodást a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ sajnálattal tapasztalja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében nem jelent meg senki. Szeretett volna kérdéseket feltenni, ezért javasolja a 
napirendi pont elnapolását. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  tájékoztatásul elmondta, hogy az elnök egészségügyi okból nem tud részt 
venni a testület ülésén. Véleménye szerint, a képviselı-testületi tagoknak is komolyabban 
kellene venni a kapcsolattartást kisebbségi önkormányzat tagjaival. A kisebbség körében 
egyre több a halmozottan hátrányos helyzetben lévı család. Ezek az emberek egyedül, 
segítség nélkül nem képesek megbirkózni a problémákkal. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén már javasolta, hogy 
mindenképpen ki kell használni a pályázati lehetıségeket. Várhatóan márciusban megnyílnak 
ezek a pályázati lehetıségek. Az aljegyzıvel közösen minden segítséget megadnak a 
pályázatok összeállításához és benyújtásához. A különbözı pályázati forrásokat fel lehet 
használni rendezvényekre, tőzifára és különbözı adományokra is. A Nemzetiségi 
Önkormányzat mőködésén van még javítani való, ennek ellenére úgy gondolja, hogy elindult 
egy kedvezı folyamat, amit támogatni kell. 
 
CSATÁRI LAJOS sajnálja, hogy az ülésen az elnök, vagy az elnökhelyettes nem képviselte a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Egyetért az alpolgármester javaslatával. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselıjének távolmaradásától 
függetlenül elfogadásra javasolja az együttmőködési megállapodást. 
 
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 4 fı támogató szavazatával, és két fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 13/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti Együttmőködési Megállapodásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta  

Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti Együttmőködési Megállapodást, és azt a  
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
9. 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 képviselıi keret létrehozására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a beterjesztett elıterjesztést Krokavecz László alpolgármester úr 
készítette. Felkérte alpolgármester urat, szóban egészítse ki elıterjesztését. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kezdeményezi, hogy a Képviselı-testület hozzon létre képviselıi 
keretet, melynek összegét 50 ezer Ft/képviselı/év összegben javasolja megállapítani. A keret 
összegét számlával igazolt közcélokra javasolja felhasználni, többek között városfejlesztésre, 
szociális programok valamint civil szervezetek és rendezvények támogatására.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA: a maga részérıl a javaslattal nem ért egyet. Az önkormányzat nevében, - a 
Képviselı-testület döntése alapján – a polgármester jogosult kötelezettségvállalásra bizonyos 
esetekben. A költségvetési rendelet- amely még nem került megalkotásra - tartalmaz 2 millió 
Ft-os általános tartalékkeretet, amely felhasználásának jogát a Képviselı-testület saját 
hatáskörében tartja. A tartalékkeret felhasználásáról a Képviselı-testület minden esetben 
egyedileg dönt. Errıl a jogáról a Képviselı-testület nem mondhat le, nem engedheti át a 
döntést egy-egy képviselınek. Civil szervezetek támogatása esetén számos jogszabálynak kell 
megfelelni, mivel a költségvetési elıirányzatokból csak a jogszabályban meghatározott 
feltételek teljesítése esetén kaphatnak. A jogszerő támogatás kifizetését a Képviselı-
testületnek egyedileg kell elbírálni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy az évi 300 ezer Ft-os keret a képviselıi 
autonómiát növeli azzal, hogy minden képviselı dönthet arról, hogy kit támogat a javasolt 
összegbıl. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: szükségesnek látná a lakosokat motiválni a civil szervezetek 
támogatására. Jó lenne, ha az egyéni formában történı támogatásban a képviselık példát 
mutatnának. Néhány lakossági kezdeményezés már volt, többek között Bánhalmán életmentı 
készülék vásárlására, illetve az iskolai tornaterem felújítására történtek pénzbeli felajánlások. 
Kérte a Képviselı-testület tagjait, mutassanak példát a lakosságnak, és tiszteletdíjukból 
egyénileg támogassák a szervezeteket. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: lehetıségként vetette fel a költségvetési tartalékból 
meghatározott összeg elkülönítését, amelyet a civil szervezetek támogatására fordítanának, a 
Képviselı-testület egyedi döntése alapján.  
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BÍRÓ CSABA: az általános tartalék felhasználásáról minden esetben a Képviselı-testület 
dönt, nem pedig a képviselı. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: jónak tartja alpolgármester úr ötletét, de azt is látni kell, hogy 
az önkormányzatnak az általános tartalékkeret képzésével olyan pénzeszköze van, amely a 
nem várt kiadások fedezetéül szolgál. Amennyiben lesz olyan szervezet, amely támogatásra 
szorul, az a Képviselı-testület döntése alapján lehetséges.   
 
BAKTAI KÁLMÁN:  érzi a jó szándékot alpolgármester úr kezdeményezését illetıen. Jó 
lenne, ha a képviselık rendelkezhetnének egy olyan összeggel, amelyet nemes célokra 
fordíthatnának, ugyanakkor azt gondolja, hogy erkölcsi szempontokat figyelembe véve 
ellentmondásba kerülnének. Egyrészrıl minden téren törekednek a kiadások csökkentésére, 
másrészrıl a lakosság úgy látná, hogy még több pénz felett rendelkeznek. Ilyen szempontokat 
figyelembe véve, nem javasolja a képviselıi keret létrehozását. 
 
BODOR TAMÁS: felvetette, hogy a civil szervezetek támogatásáról pályázatok alapján 
döntsön a Képviselı-testület.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Krokavecz László indítványát képviselıi keret 
létrehozására. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Krokavecz László 
alpolgármester indítványát képviselıi keret létrehozásáról, amelyet 2 támogató szavazattal, 3 
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett nem fogadott el, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 14/2012.(II.8.) Kt. számú határozata 
Képviselıi keret létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete nem támogatta 
 Krokavecz László alpolgármester javaslatát 
 képviselıi keret létrehozásáról. 
 
 Errıl: 1./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
10. 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  
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a.) 
 
A közbiztonság javítása érdekében összegyőjtött pénz felhasználásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közbiztonság javítása érdekében összegyőjtött pénzösszeg 
felhasználásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalt. Felkérte 
Baktai Kálmánt, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját a pénz felhasználását 
illetıen. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a győjtést eredményesnek értékeli, mivel 259.235  Ft-ot tudtak 
összegyőjteni.  Ezt nagy eredménynek tartja, mivel a helyi lakosság túlnyomó része igen 
nehéz anyagi helyzetben van. A bizottság 200 ezer Ft-ot  2 db térfigyelı kamera beszerzésére, 
a fennmaradó 59 ezer Ft-ot pedig jelzırendszer kiépítésére, 3 db segélyhívó készülék 
vásárlására javasolja felhasználni. A segélyhívó készülék az idıs, beteg, rászoruló emberek 
számára nyújthat segítséget. A bizottság köszönetét fejezi ki a lakosságnak a támogatásért és 
segítségnyújtásért. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a három db segélyhívó készülék beszerzésén túl a Polgárırség is nyert 
240 ezer Ft-ot ilyen készülékek beszerzésére. A segélyhívó készülékek két típusa van, mobil 
és stabil készülék. A mobil készülék ára 35 ezer Ft + ÁFA, a stabil készülék pedig 15 ezer Ft 
+ ÁFA összegbe kerül. A Családsegítı Szolgálat munkatársainak segítségét kérték a rászoruló 
személyek felkutatásában. 

 
DR GASZPARJAN KAREN: a készülékek SZIM kártyával rendelkeznek, amelyet – a 
használattól függıen- idınként pénzzel kell feltölteni. Három telefonszámot lehet megadni, 
amelyet -segélyhívás esetén- a készülék hívni próbál, addig, amíg a telefont fel nem veszik. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
a közbiztonság javítása érdekében összegyőjtött pénz felhasználásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát a közbiztonság 
 javítása érdekében összegyőjtött pénz felhasználásáról. 
 A Képviselı-testület a bizottság javaslatát támogatva úgy döntött, hogy 
 az összegyőjtött összegbıl 2 db térfigyelı kamera beszerzését, valamint 
 3 db segélyhívó készülék vásárlását engedélyezi. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Baktai Kálmán önkormányzati képviselı, a Szociális és Egészségügyi 
                           Bizottság elnöke, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közmeghallgatáson tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy az 
önkormányzat elsı fokon pert nyert az OMS Környezetvédelmi Korlátolt Felelısségő 
Társaság alperes ellen szerzıdés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perében. 
Az önkormányzatot a perben  a Dr Tóta Ügyvédi Iroda képviselte, a Képviselı-testület 
korábbi döntése alapján. Az Ügyvédi Irodával kötendı megbízási szerzıdés aláírásához kér 
felhatalmazást a Képviselı-testülettıl,  amelyben a megbízottat a bíróság által jogerısen 
megítélt és eredményesen végrehajtott összeg után 15 % + ÁFA összegő ügyvédi munkadíj, 
mint sikerdíj illeti meg a peres eljárás jogerıs befejezését és az ítélet alapján alperes által 
teljesített, vagy végrehajtott összeg megbízó számláján történt jóváírást követıen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 16/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
a Dr Tóta Ügyvédi Irodával megkötendı Megbízási Szerzıdésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja 
 a Dr Tóta Ügyvédi Irodával megkötendı Megbízási Szerzıdésben 
 foglaltakat, mely szerint a Megbízottat a Bíróság által jogerısen  
 megítélt és eredményesen végrehajtott összeg után 15 % + ÁFA összegő  
 ügyvédi munkadíj, kizárólag mint sikerdíj illeti meg a peres eljárás jogerıs 
 befejezését és az ítélet alapján alperes által teljesített, vagy végrehajtott 
 összeg Megbízó számláján történt jóváírást követıen. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert 
 a megbízási szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                     3./  Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                     4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 2011. december 31-én az Országgyőlés elfogadta a víziközmő 
törvényt, amely szabályozza a víziközmő szolgáltatások mőködését. A jövıbeni mőködést 
illetıen tárgyalást folytattak a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zártkörően Mőködı 
Részvénytársasággal, a Vízmő üzemeltetésével, a helyi közmőves ivóvízellátással és a 
szennyvízelvezetési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban. A mai napon megérkezett a  
bérleti-üzemeltetési szerzıdés tervezete, amit természetesen jogilag át fognak nézni. 
Indítványozza olyan határozat meghozatalát, amelyben a Képviselı-testület kinyilvánítja 
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 szándékát a bérleti üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szerzıdésben foglaltakat alaposan meg kell vizsgálni, ezért a 
Képviselı-testületnek a szándéknyilatkozatról, valamint a polgármester felhatalmazásáról kell 
döntenie. 
 
Kenderes Város Önkormányzata megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı egyhangú szavazatával 
az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2012.(II.9.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat törzsvagyonát képezı ivóvíz-és szennyvíz-közmővek mőködtetése 
tárgyában történı bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánította 
 azon szándékát, hogy az önkormányzat törzsvagyonát képezı ivóvíz-és 
 szennyvízközmővek mőködtetése tárgyában történı bérleti-üzemeltetési 
 szerzıdést kíván kötni a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zártkörően 
 Mőködı Részvénytársasággal (Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 
 A szerzıdés megkötésével felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                      3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
                  
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás 
pályázatot nyújtott be BM EU Önerı Alap támogatására. A pályázat benyújtásakor a 
támogatás mértéke 70 % volt.  Idıközben jogszabályi változások történtek, mely szerint a 
támogatás mértéke 100 %. Ennek megfelelıen kell módosítani a már korábban elfogadott 
Képviselı-testületi határozatot, amelyben Kenderes város önkormányzata fejlesztési hitel 
felvételével biztosította volna a 30 %-os önrészt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes  Város Önkormányzatának 18/2012. (II. 9./ Kt. számú határozata 
„Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” saját forrásának kiegészítése érdekében 
benyújtandó EU Önerı Alap pályázatról szóló szóló 159/2011.(IX.22.)Kt. számú határozat 
módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a „Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-
javító Projekt” saját forrásának kiegészítése érdekében benyújtandó EU Önerı Alap 
pályázatról szóló 159/2011.(IX.22.) Kt. számú határozatát  (továbbiakban: Határozat) az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1. A Határozat 4. pontja helyébe az alábbi 4. pont lép:  
 
 „4. A projekt pénzügyi ütemezése: 

                                                                                                                       Adatok Ft-ban 
Megnevezés (%) 2012. év 2013. év Összesen 

Támogatás összege 81,548437 231.773.284
.- 

259.771.573
.- 

491.544.857.
- 

Saját forrás összege 18,451563 52.442.196.- 58.777.233.- 111.219.429.
- 

- Karcag Város 
Önkormányzat által fedezett 
saját forrás 

62,544048846 32.799.473.- 36.761.661.- 69.561.134.- 

      = saját forrás 0 0 0 0 
      = EU Önerı Alap 
támogatás 

100 32.799.473.- 36.761.661.- 69.561.134.- 

- Kenderes Város 
Önkormányzata által fedezett 
saját forrás 

37,455951154 19.642.723.- 22.015.572.- 41.658.295.- 

      = saját forrás (hitel) 0 0 0 0 
      = EU Önerı Alap 
támogatás 

100 19.642.723.- 22.015.572.- 41.658.295.- 

Beruházás összköltsége 100 284.215.480
.- 

318.548.806
.- 

602.764.286.
- 

" 
 
2. A Határozat 5. pontja törlésre kerül. 
 
3. A Határozat többi pontjai változatlanok maradnak.   
 
Errıl:1./Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai , Helyben 
         2./Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás karcag 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
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BODOR TAMÁS: február 12-én vasárnap vitéz nagybányai Horthy Miklós halálának 55 
évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak, amely 11 órakor kezdıdik a református 
templomban, ahol az istentisztelet után emlékezı beszédet mond Csatári Lajos önkormányzati 
képviselı.  Utána teaosztás, majd  a Horthy család kriptájának megszentelése, és áldás kérése  
majd koszorúzás lesz a családi sírboltban. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak. Idén lesz 
kormányzó helyettes úr halálának 70. évfordulója. Ennek kapcsán rendezvénysorozatot 
tartanak, amely augusztus 31-én kezdıdik Budapesten, kiállítás megnyitásával és 
konferenciával,  majd szeptember 1-én Szandaszılısın a Repülımúzeumban folytatódik, és  
szeptember 2-án Kenderesen ér véget  Horthy István konferenciával, mellszobor avatással és 
kiállítás megnyitásával. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megrendezésre került egy pályázatírással kapcsolatos, gazdáknak 
szóló fórum, amelyet ı személyesen szervezett. Két pályázatíró cég képviselıje volt jelen a 
rendezvényen, amelyet a Horthy kastélyban tartottak. Lehetett volna több érdeklıdı a gazdák, 
illetve vállalkozók részérıl. A fórumon ismertették a Darányi Ignác Tervet. A pálinkafızı 
egyik tulajdonosa megkereste újabb ingatlan vásárlás lehetıséget kérve, mivel a meglévı 
ingatlan a pályázat kiírásnak nem felel meg.  Úgy gondolja, hogy továbbra is segíteni kell a 
helyi vállalkozókat az önkormányzat lehetıségeihez képest. A közelmúlt rendkívüli idıjárása 
kapcsán jegyezte meg, hogy sajnos az emberek nem szolidárisak egymással, sokan nem 
segítenek idıs, beteg szomszédaiknak. A Tőzoltóság további mőködési formája jelenleg 
kidolgozás alatt van, még nem ismert, hogy köztestületként, vagy társulási formában fog 
mőködni, de információja szerint támogatásukat a tavalyi szinten kell tervezni. A tavalyi 
évben a Megyei Önkormányzattól 100 ezer Ft-os támogatásban részesült a középiskola az 
épített örökség védelmére kiírt pályázaton. Az összeg a tavalyi évben nem lett felhasználva, 
amelyet az idei évben szeretnének igénybe venni. Természetesen ezt a Pénzügyi Osztály 
vezetıjével egyeztetni fogják. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a hó eltakarításra, járdatakarításra megtették a szükséges 
intézkedéseket. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akiknek nincs letakarítva a járdájuk, 
felszólító levelet fognak postázni. Az elmúlt testületi ülésen több képviselıtıl elhangzott, 
hogy nem minden esetben egyértelmő a lakosság tájékoztatása a helyi lapban. Most jelen van 
Turi János, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıje, aki a Képviselı-testület üléseirıl 
tájékoztatja a helyi lapban a lakosságot. Felkérte Turi Jánost, tájékoztassa a jelenlévıket ezzel 
kapcsolatban. 
 
TURI JÁNOS: a Képviselı-testület üléseirıl szóló tájékoztatót az ülés hivatalos 
jegyzıkönyve alapján készíti, az abban foglaltakhoz szigorúan ragaszkodva. Az írások során 
minden esetben a tárgyilagosságra törekszik, a lakosságot tájékoztatva azokról a döntésekrıl, 
amelyeket a Képviselı-testület meghozott. A közlés kifejezetten a döntést tartalmazza, és nem 
annak körülményeit, konkrétumait magyarázza. Ezt a továbbiakban is irányadónak tartja. Úgy 
értesült, hogy volt olyan választópolgár, aki az újságban olvasott hírt kérte számon 
önkormányzati képviselıtıl. Véleménye szerint nem az újságban írottakat kérte számon, 
hanem a hozott döntést, amirıl a cikket író nem tehet. Véleménye szerint nem lehet úgy 
valamit megfogalmazni, hogy azt ne lehessen félreérteni. Átérzi, hogy a Képviselı-testületnek 
idınként olyan döntéseket kell hoznia, amelyek nem népszerőek, viszont azt gondolja és úgy 
látja, hogy ennek a problémának a megoldása  nem az ı feladata. A választópolgárokkal a 
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 képviselıknek kell tartani a kapcsolatot. İ továbbra is a jelenlegi formában tudja a 
tájékoztatást készíteni, amivel kapcsolatban eddig nem kapott negatív visszajelzést. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: ı is hallott ilyen kritikáról, félreértésekrıl. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: Turi János nagyon jól megfogalmazta azt, hogy a 
tárgyilagosságra kell törekedni. Amennyiben vannak olyan esetek, amelyek a lakosság 
részérıl félreérthetıek, akkor külön cikkben kellene azokat megmagyarázni. Ötletként vetette 
fel a használaton kívüli kábeltévé vezetékek felhasználásával városi tv indítását, amelynek 
segítségével a testületi és bizottsági üléseket a lakosok is figyelemmel kísérhetnék. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: meg fogják nézni a felvetett lehetıséget. 
 
CSATÁRI LAJOS: véleménye szerint Turi János szakmailag tökéletesen végzi munkáját. 
Egyetért azzal, hogy egy-egy döntés magyarázatát,  indoklását az újságban külön meg kellene 
jelentetni. Elfogadja Turi János szakmai szempontjait, de fontosnak tartja a Kuczeráné Sípos 
Judit által elmondottakat is. 
 
TURI JÁNOS: Kovács Imre, a Kenderes 2006 Kft ügyvezetı igazgatója hasznos kiadványt 
jelentett meg, „Ahogy én láttam a termıföld szolgálatában” címmel a kenderesi szövetkezet 
eseményeirıl, történéseirıl, amelyet mindenkinek ajánl tanulmányozásra. 
 
BODOR TAMÁS: a Képviselı-testület korábbi határozatában helyi védelem alá helyezte a 
Horthy kriptában található sírokat. Négy személy esetében kérték a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzattól, hogy vegyék megyei védelem alá azokat. Elkészült a javaslattétel a 
Horthy kastély történelmi emlékhellyé nyilvánítására, ez folyamatban van, bízik benne, hogy 
ebben hamarosan fog dönteni a Kormány. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mint a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, köszönetet mond a Városi 
Vízmő minden dolgozójának, illetve mindazoknak, akik részt vettek a rendkívüli idıjárás 
okozta hó eltakarításában.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelezte, hogy a Turgony felé vezetı út nincs letakarítva, ez nem 
önkormányzati tulajdonú út. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 2 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 201. február 9-én 14 órakor 
               tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
Kenderes Város önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 9-i 
ülése napirendjének elfogadása       7/2012. 
 
1./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2012. évi 
     költségvetésének megállapításáról 
 
    Az önkormányzati intézmények mőködési kiadásainak felülvizsgálatáról 8/2012. 
 
    Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének két körben 
    történı tárgyalásáról        9/2012. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II.10.) 
     önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselık 
     tiszteletdíjáról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012.(II.10.) 
     önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés 
     közszolgáltatásról szóló 33/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
     hatályon kívül helyezésérıl 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012.(II.10.) 
     önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
     hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2011.(XII.22.) 
     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási 
     törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl 
     eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre 
     várható összegérıl         10/2012. 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzatának 191/2011.(XI.15.) Kt. számú 
     határozatának hatályon kívül helyezésérıl     11/2012. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. évi 



     Munkaterve         12/2012. 
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Napirend:          Szám: 
 
 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 
     Önkormányzata közötti Együttmőködési Megállapodásról   13/2012. 
 
9./  Képviselıi keret létrehozásáról       14/2012. 
 
10./  
a.) 
      A közbiztonság javítása érdekében összegyőjtött pénz felhasználásáról 15/2012. 
 
b.) 
      A Dr Tóta Ügyvédi Irodával megkötendı Megbízási Szerzıdésrıl  16/2012. 
 
c.) 
      Az önkormányzat törzsvagyonát képezı ivóvíz-és szennyvízközmővek 
      mőködtetése tárgyában történı bérleti-üzemeltetési szerzıdés  
      megkötésérıl         17/2012. 
 
d.) „Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Projekt” saját forrásának 
      kiegészítése érdekében benyújtandó EU Önerı Alap pályázatról 
      szóló 159/2011.(IX.22.) Kt. számú határozat módosításáról   18/2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 


