
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 21-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva, a Mővelıdési Ház igazgatója, Bodor Tamás 
idegenforgalmi szakmenedzser, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Süveges 
Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Molnár Imre a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium kollégiumi igazgatója, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 5 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését, egy fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi 
pontokon túl egyebek megtárgyalását is. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat 
illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2012.(II.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 21-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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ../2012.(...) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosításáról 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Felkérte 
Veresné Nagy Margitot, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselı-testületnek a beterjesztett formában javasol elfogadásra. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat az év végén 51 millió Ft-ot kapott a központi 
költségvetésbıl, melybıl 12 millió Ft közfoglalkoztatás kiadásainak fedezésére fordítható. 
Érdeklıdött, hogy ezt az összeget más célra fel lehet-e használni, érkezett –e már ezzel 
kapcsolatban hivatalos értesítés? Az elıterjesztésben szerepel, hogy 2011-ben 35 millió Ft 
volt az önkormányzat hiánya, ezzel kapcsolatban kér tájékoztatást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elsı kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tegnapi napon érkezett 
meg Tállai András államtitkár úr levele, amelyben közli, hogy szigorúan csak a 
közfoglalkoztatásra fordítható az az összeg, ebbıl nincs lehetıség a kifizetetlen számlák 
kiegyenlítésére  
 
BÍRÓ CSABA: a második kérdésre válaszolva elmondta, hogy az önkormányzat költségvetési 
hiánya 35 millió Ft, amely tartalmazza a felhalmozási költségvetési kiadások hiányát is. 
Ennek fedezetét az önkormányzat felhalmozási célú hitelfelvétellel biztosította, amely az 
orvosi rendelı és lakás, valamint a mőfüves pálya kialakítása céljából felvett hiteleket 
tartalmazza. A rendelet-tervezetben szereplı 2.222 ezer Ft az önkormányzat mőködési 
költségvetési hiánya.   
 
MOLNÁR IMRE:  elsısorban a középiskolát érintıen kíván hozzászólni. Kéri a Képviselı-
testületet, hogy olyan szemmel nézzék hozzászólását, mint aki 30 éve az intézmény 
dolgozója, és 20 éve vezetıként dolgozik, ezért átlátja az iskolában folyó munkát, és ismeri az 
önkormányzat és az intézmény költségvetését. Úgy látja, hogy az iskola dolgozói részérıl a 
Képviselı-testület hitelét vesztette. Ezt azzal indokolja, hogy 2011-ben az iskola visszakapta 
önállóságát 20 millió Ft-os kifizetetlen számlával, amihez pénzt nem adott az önkormányzat. 
A tavalyi év folyamán polgármester asszony a tantestületi értekezleten olyan tájékoztatást 
adott, hogy amennyiben az önkormányzat megkapja az ÖNHIKI támogatást, az iskolában ki 
lesz fizetve a túlóra, sajnos ez nem történt meg. A mai ülésen elhangzott, hogy az 
önkormányzat a tavalyi évet néhány millió Ft-os mőködési hiánnyal zárja. Ez nagyon 
elismerésre méltó, véleménye szerint a megyében nincs még egy olyan önkormányzat, amely 
ilyen csekély mértékő mőködési hiánnyal rendelkezik. A Képviselı-testület a 2011-es 
költségvetésben 40 millió Ft támogatást hagyott jóvá az iskola számára, a normatíva felett. 
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Ekkor az egész iskola úgy látta, hogy az önkormányzat gondol rájuk, ki akarja fizetni az 
elmaradt számlákat, és túlórákat. Sajnos ezt a összeget az  év végén visszavonták. Véleménye 
szerint etikailag, erkölcsileg határokat súrol úgy visszavenni 40 millió Ft-ot az intézménytıl, 
hogy ott van a sok kifizetetlen számla és a kötelezı túlóra kifizetés sem történt meg. 
Egyeztettek  polgármester asszonnyal, a hivatal vezetıjével, az iskola vezetéssel a kialakult 
helyzetrıl. Polgármester asszony azt mondta, hogy amennyiben a túlórát nem tudják kifizetni, 
a köztisztviselık cafetéria juttatása sem lesz kifizetve. Azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy 
ne hozzák ilyen helyzetbe az intézményt. Morálisan teljesen tönkre teszik az iskolát. A 2012-
es költségvetésüket hiány nélkül tervezték, és van még 20 millió Ft kifizetetlen számlájuk is. 
Többször visszahallják a Képviselı-testület részérıl azt, hogy nem kötelezı feladata az 
önkormányzatnak a középiskola mőködtetése. Ez nem igaz. Bármikor átadható lett volna az 
iskola, de mivel nem adták át, onnantól kezdve él a fenntartási kötelezettség.  Amennyiben a 
Képviselı-testület nem hagy jóvá  20 millió Ft-támogatást az iskola költségvetéséhez, ezzel 
olyan helyzetbe kerülnek,, amellyel ellehetetlenülnek, és sokkal rosszabb pozícióból fognak 
indulni a következı évben. Mindenki vegye tudomásul, hogy az iskola Kenderesé, és itt fog 
maradni, akkor is, ha más lesz a fenntartója. 
 
BÍRÓ CSABA: biztos benne, hogy kollégiumi igazgató úr véleménye tükrözi az intézmény  
álláspontját is. 2008-ban döntött a Képviselı-testület arról, hogy 2009-tıl részben önálló 
intézményként mőködik az iskola, a többi önállóan gazdálkodó intézménnyel együtt. 
Többször elmondták, hogy a gazdálkodás jellege annyit jelent, hogy a gazdasági, illetve 
könyvelési feladatokat ellátja az intézmény, és nem azt, hogy az önkormányzat átvállalja az 
intézmény számláit. Akkor is voltak kifizetetlen számlák, amikor részben önállóvá vált az 
intézmény, akkor is, amikor önállóan gazdálkodó lett ismét. Az ÖNHIKI támogatást kötelezı 
önkormányzati feladatokhoz kapták. A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára 
közölte, hogy mire fordítható ez a támogatás, amely szerint ebbıl az összegbıl az 
önkormányzat önként vállalt feladatai – nem részesülhetnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amit elmondott kollégiumi igazgató úr, egyoldalú megvilágítása a 
dolognak, mivel a tantestületet, illetve az iskola dolgozóit képviselve mondta el a 
problémákat. A Képviselı-testületnek összesenben kell nézni a finanszírozást. Minden 
intézményt mőködtetni kell. Annak, hogy az iskola nem kapta meg a támogatást, az volt az 
oka, hogy az összes intézmény olyan helyzetben volt, mint a középiskola. Nem cél, hogy 
akármelyik intézmény mőködésképtelenné váljon. Az iskola részérıl az a legsérelmesebb,   
hogy nincs kifizetve a túlóra, melynek felét sikerült kifizetni év végén, ezzel arányosan ki lett 
fizetve a köztisztviselık cafetéria juttatása és az Általános Iskolában dolgozók túlórájának 
fele is. Az nem igaz, hogy teljes mértékben ki van fizetve a cafeteria. Úgy gondolja, hogy ez 
így igazságos és ebben következetesnek kell lenniük. Állásfoglalást kértek a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságától a 12 millió Ft támogatással  
kapcsolatban, mert szerették volna számlakifizetésre fordítani az összeget. A megkapott 
válasz szerint erre nincs lehetıség, ezzel 2012. december 31-ig kell elszámolni, amely  
kifejezetten  csak a közmunkaprogramra használható fel. Nem cél, hogy munkanélküliek 
legyenek a településen. Erısnek érzi azt a kritikát, hogy hitelét vesztette a testület. Korábban 
elmondta, hogy az ÖNHIKI támogatásból – amennyiben lehetıség lesz rá - kifizetik a túlórát, 
de jogszabály alapján abból nem lehet kifizetni. A belsı ellenırrel egyeztettek, az ı 
véleménye szerint sem fordítható önként vállalt feladatra ez a pénz. Meg fogják nézni az 
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 intézmény gazdálkodását, megvizsgálják, hogy hogyan történt a kifizetések rangsorolása. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: aggasztónak tartja a kifizetetlen számlák nagyságát, amely közel 20 
millió Ft összegő. Az iskolában 70 millió Ft árbevétel van tervezve, amely fıleg 
mezıgazdasági jellegő árbevételt jelent. Véleménye szerint a normatíván felül 15-20 millió 
Ft-os támogatás szükséges az iskolának, amelyre nagy szükségük van, másrészrıl a dolgozók 
morális hozzáállását is javítaná.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a Képviselı-testület az iskola számára biztosítja az 
említett 15-20 millió Ft-ot, akkor meg kell jelölni a költségvetésben azt a feladatot, amely 
terhére ez az összeg biztosítható, mivel többlet forrás nincs. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: hitelfelvétel lehetıségével látja biztosíthatónak azt, hogy az iskola 
tavasszal elkezdhesse a munkálatokat. 
 
BÍRÓ CSABA: a stabilitási törvény szerint az önkormányzat mőködési célra likvid hitelt 
vehet fel, amelyet december 31-én vissza kell fizetni. A tavaszi munkák beindításához lehet 
felvenni olyan rövid lejáratú hitelt, amelyet az iskola bevételeibıl az év végén visszafizet.  
Jogszabály alapján plusz hitelt az önkormányzat saját mőködéséhez, a hiány 
finanszírozásához nem vehet fel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy ha nem felelısségteljesen gazdálkodott volna a 
kenderesi önkormányzat, akkor már intézménybezárásokra, összevonásokra került volna sor. 
A felelısségteljes gazdálkodás során figyelembe veszik a jogszabályi rendelkezéseket, amely 
alapján kötelezettséget addig vállalhat egy önkormányzat, amíg biztosítottnak látszik annak 
visszafizetése. Mindannyian felelısek az intézmények mőködetéséért. Eddig mőködıképesek 
voltak az intézmények, bízik benne, hogy az idei évben is így lesz. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a földalapú támogatás terhére ún. faktorolás lehetıségét vetette fel, 
amely során a bank hitelként megelılegezi a támogatás összegét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben az intézmény részérıl erre igény mutatkozik, a Képviselı-
testület a kezdeményezés után dönt a hitelfelvételrıl. 
 
CSATÁRI LAJOS: a középiskola mőködtetése nem kötelezı feladata az önkormányzatnak, 
de mivel nem lett átadva annak mőködtetése, kötelezettséget jelent az önkormányzat számára. 
Úgy érzi, hogy a jogértelmezés nem tiszta,  nem egyértelmő, hogy erkölcsi kötelezettséget, 
vagy jogi kötelezettséget jelent az önkormányzat számára? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az önkormányzati törvény felsorolja az önkormányzat kötelezı 
feladatait, az azon túl vállalt feladatok önként vállalt feladatai az önkormányzatnak.. 
 
MOLNÁR IMRE:  amennyiben az önkormányzat nem adja tovább az iskola mőködtetését,  
fenntartói kötelezettsége fenn áll. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 5 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2012.(II.22.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
megállapításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. február 21. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület az elmúlt testületi üléseken többször tárgyalt a 
felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté nyilvánításáról. A napirend tárgyalásakor Dr 
Borsos Anikó kistérségi fıorvos asszony tájékoztatta a testületet arról, hogy nagyon 
tisztázatlan az a jogi környezet, amelyben ez a döntés született, lehet, hogy lesznek olyan 
pontok, amelyeket korrigálni kell. A képviselı-testület a kenderesi két felnıtt háziorvosi 
körzetet vegyes körzetté nyilvánította, a bánhalmi körzet változatlan hagyása mellett. Az 
elmúlt napokban jelezte fıorvos asszony, hogy további egyeztetéseket végzett, melynek 
eredményeként a település minden körzetét egységesen kell átalakítani, ami azt jelenti, hogy a 
bánhalmi körzetet is vegyes körzetté kell nyilvánítani. A három körzetet a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkezı két orvos fogja ellátni.  
Kérte a Képviselı-testületet támogassák a bánhalmi körzet vegyes körzetté nyilvánítását, és 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotását. 
 
H o z z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött az orvos asszisztensek további foglalkoztatásáról, 
valamint a rendelési idı változásáról. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: jogszabályban van rögzítve, hogy heti 15 óra a kötelezı rendelési 
idı, a körzet jellegétıl (vegyes, felnıtt, gyerek) függetlenül. A rendelés idáig is addig tartott, 
amíg betegek voltak, soha nem voltak kizárva betegek azért, mert a rendelési idı lejárt, amely 
továbbra is így lesz. A rendelési idın belül mindenképpen tartanak 
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 heti egy alkalommal gyermekrendelést.  Az orvos asszisztensekre továbbra is szükség lesz, 
valószínőleg a két orvos közösen fogja alkalmazni a gyermekorvosi körzet asszisztensét. Az 
orvosi körzetekhez tartozó utcákban az orvosoknak területi ellátási kötelezettségük van, ami 
azt jelenti, hogy a körzetekhez tartozó területrıl jelentkezı betegeket az orvos köteles ellátni. 
Ezen felül megvan továbbra is a szabad orvos választás, ami azt jelenti, hogy a betegek ahhoz 
az orvoshoz mennek, akihez akarnak. Az új körzethatárok nem azt fogják jelenteni, hogy 
egyes utcáknak át kell jelentkezni más körzetbe. Ez az orvosra jelent kötelezettséget, hogy a 
körzetéhez tartozó utcák betegeit el kell látnia. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a változásokat megfelelıen kommunikálni kell a lakosság felé. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a helyi újság korábbi számában megjelent cikket nem értette a 
lakosság, ezért mindenképpen nyilvánvalóvá  és egyértelmővé kell tenni a változásokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint nem elég az újságban tájékoztatni a szülıket, hanem 
az érintetteket személy szerint kell értesíteni a változásokról.  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2012.(II.21.) Kt. számú határozata 
a felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról 
      1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 Kenderes három felnıtt háziorvosi körzetét vegyes körzetté alakítja 2012. április 1-tıl, 
 a gyermekorvosi körzet egyidejő megszüntetése mellett. 
 A háziorvosok kötelesek a 0-18 éves korosztály egészségügyi alapellátását biztosítani. 
            A praxis átalakításának adminisztrációs eljárásának lebonyolításával megbízza  
            Dr Gaszparjan Karent, Kenderes város jegyzıjét. 
  
 Határidı: 2012. február 28. 
            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, hogy az errıl szóló 
 elıszerzıdést írja alá.  
 
 Határidı: 2012. február 28. 
 Felelıs:   Pádár Lászlóné polgármester 
 
       3./ Ezzel egyidejőleg hatályát veszi a 4/2012.(I.25.) Kt. számú határozat. 
 
 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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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2012.(II. 22.) önkormányzati rendelete 

 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. február 21. 
 
 
(: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 
 
Kenderes Város Vízmő feladat-és hatáskörének tervezett változásai 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
tegnapi ülésén tárgyalt a tervezett változásokról. Felkérte Süveges Lajos intézményvezetıt, 
tájékoztassa a Képviselı-testületet mit jelent ez a változás. 
 
SÜVEGES LAJOS: április 1-vel a Tiszamenti Regionális Vízmővek Zrt veszi át a Vízmő 
üzemeltetését. A tulajdonjog az önkormányzatnál marad, az üzemeltetés kerül át a TRV Zrt-
hez. A víz-szennyvíz szakfeladaton dolgozók, valamint az adminisztrációs létszám -  összesen 
12 ember-  továbbfoglalkoztatása biztosított lesz. A maradék létszámmal kell a kötelezı 
feladataikat ellátni.  A bizottsági ülésen szóba került a szolgáltatási tevékenység bıvítése. 
Március 31-vel megszőnik a Kisújszállási VGV-vel kötött hulladékszállítás szerzıdés. 
Tervezik ennek a tevékenységnek az indítását, jelenleg a gyakorlati kidolgozása, 
engedélyeztetése van folyamatban. Az, hogy hosszabb távon gazdaságos, nyereséges, vagy 
kifizetıdı lesz-e ez a szolgáltatás kb. egy év múlva lesz látható. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság tegnapi 
ülésén foglalkozott a kérdéssel. Az ülésen értelmezték és megtárgyalták a tervezett 
változásokat. Fontos szempontnak tekintették, hogy a szolgáltatás beindításával  az ipari  
szolgáltatás bıvülhet a településen,  ezáltal a helyi foglalkoztatás bıvülésére is van  esély.  A 
bizottság úgy döntött, hogy támogatja és elfogadja a beterjesztett javaslatot. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: véleménye szerint a folyamatos és zökkenımentes átmenetet 
mindenképpen biztosítani kell. 
 
SÜVEGES LAJOS: ha április 1-tıl a Vízmő üzemeltetését átveszi a TRV Zrt, és nem lesz az 
intézményben olyan szakember, aki a szakipari munkákat elvégezze, gondok lehetnek az 
átmeneti idıszakban. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA érdeklıdött a Vízmő vezetıjének személyérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Vízmő vezetıjét a TVR Zrt fogja kiválasztani. A jelenlegi 
intézménybıl kikerül ez a szakfeladat, de a többi feladat megmarad. Indítványozza a 
Képviselı-testületnek olyan tartalmú határozat elfogadását, amelyben tudomásul veszi, hogy 
2012. március 31-el lejár a kisujszállási VGV-vel megkötött közszolgáltatási szerzıdés, 
amely szolgáltatást április 1-tıl az önkormányzat saját intézményével oldja meg.  Ennek 
megfelelıen az intézmény alapító okiratának módosítása szükséges a szakfeladatszámok, 
illetve a névváltozás miatt. 
 
SÜVEGES LAJOS: a hulladékkezelési engedélyt Kenderes Város Vízmő nevére kell beadni, 
majd késıbb módosítani kell a névváltozás miatt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2012.(II.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Vízmő  feladat-és hatásköreinek tervezett változásairól 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a települési hulladék begyőjtését, szállítását, átrakását 2012. április 
 1-tıl saját intézményével (jelenleg Kenderes Város Vízmő) oldja meg, mivel 
 2012. március 31-én  a kisújszállási VGV-vel fennálló szerzıdése lejár.   
 Az intézmény elnevezését 2012. április 1-tıl „Kenderes Városgazdálkodás”-ra 
 módosítja. 
 A Képviselı-testület megbízza Dr Gaszparjan Karen jegyzıt az intézmény alapító 
 okiratának átdolgozásával. 
 Felelıs: Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
 Határidı: 2012. március 10. 
 
 Errıl: 1./ Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Helyben  
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                             é r t e s ü l n e k. 
 
Baktai Kálmán önkormányzati képviselı 15 óra 10 perckor megérkezett, a jelenlévı 
képviselık száma 6 fı. 
 
 



- 9 – 
 
 
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 a szociális ellátásokról szóló 19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
változása szükségessé teszi a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. 
A törvény a lakókörnyezet rendezettsége biztosítására vonatkozó feltételek teljesítését 
kiterjeszti az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja 
vonatkozásában, beleértve a foglalkoztatást helyettesítı támogatottakat, illetve a rendszeres 
szociális segélyben részesülıket is. A lakókörnyezet rendezettségének feltételeit az 
önkormányzati rendelet részletesen felsorolja. Javasolja a fentiek alapján a rendelet 
módosítását elfogadni. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2012.(II. 22.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló 19/2011.(CI.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. február 21. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntetı díjaira a 
települések önkormányzatai tehetnek javaslatot 2012. március 31-ig, több kategóriában. Az 
önkormányzat javaslatát március 31-ig kell eljuttatni a megyei közgyőlés elnökének. Csatolni 
kell a kitüntetésre javasolt személy méltatását, személyes adatait, i.ll. a Képviselı-testület 
határozatát. 
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CSATÁRI LAJOS: sokan megkeresik a választópolgárok közül. Az iskolák környékére 30 
km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezését kérik többen, a balesetveszély elhárítása 
érdekében. A dögkút környékén lakók jelezték, hogy körbe kellene árkolni, vagy elkeríteni  a 
kutat, hogy ne lehessen jármővel megközelíteni.  A közelmúltban történt kocsmai verekedés 
kapcsán jegyezte meg, hogy minden eszközzel vissza kell szorítani a durva, erıszakos 
cselekményeket. A kocsmák nyitvatartási idejét és az ittas személyek kiszolgálását szigorúan 
ellenırizni kell. A korábban megszervezıdött Ifjúsági Klub kulturált szórakozást biztosított a 
fiatalok számára. A falopással kapcsolatban is sok bejelentést kap. Leszögezte, hogy a 
rendırséggel együttmőködve kell fellépni az elszaporodott lopásokkal szemben.  Többen 
érdeklıdtek, hogy lesz-e a településen ebadó bevezetve. Azt válaszolta, hogy amennyiben 
elıterjesztésre kerül a rendelet, ı nem fogja támogatni. Jegyzı úr aláírásával jelent meg a 
helyi újságban, hogy az önkormányzat nem kívánja bevezetni az ebrendészeti hozzájárulást. 
Véleménye szerint szerencsésebb lenne, ha ilyen esetben a döntési joggal rendelkezık 
nyilatkoznának. A városkapacitással kapcsolatban kapott feladatot, amelynek eredményérıl 
március végéig fog beszámolni a Képviselı-testületnek. Ezzel kapcsolatban fel fogja keresni a 
gazdasági kérdésekben jártas, termelési, gazdálkodási ismeretekkel rendelkezı 
szakembereket, akiknek a véleményére számítani fog.  Ehhez kéri a Képviselı-testület és a 
bizottságok tagjainak segítségét is.  
 
ÁCS ANDREA ÉVA: az Ifjúsági Klub tavaly tavasszal nagy lelkesedéssel indult. 15 
alkalommal tartottak rendezvényeket a fiatalok. Utána jöttek a közösségi problémák, és a klub 
mőködése megszőnt. A főtési szezon végeztével szeretnék újra indítani a klub foglalkozásait, 
de kötelezı jelleggel nem lehet bevonni az ifjúságot ilyen rendezvényekre, nekik kellene 
azokat kezdeményezni.  
 
SÜVEGES LAJOS: az elızıekben elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a dögkút körbe 
volt kerítve, amelyet ismeretlenek felszedtek. A terület körbe van árkolva, ezért géppel nem 
lehet megközelíteni. Ismét meg fogják nézni, hogy milyen megoldással tudják elzárni az 
illetéktelenek elıl. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: Csatári Lajos hozzászólására reagálva elmondta, hogy a 
forgalomlassító táblák kihelyezésének anyagi vonzata van, mivel 30-60 ezer Ft között van a 
kihelyezés költsége. A dögkúttal kapcsolatban több esetben kaptak jelzést, amelyet 
továbbítottak a rendırség felé. Személyesen is járt a helyszínen, és úgy véli, hogy 
mindenképpen kell találniuk megoldást arra, hogy illetéktelen személyek bemehessenek a 
területre. Sajnos a városban rendszeres a falopás, amelyet minden eszközzel próbálnak 
visszaszorítani. Személy szerint is rendszeresen részt vesz az ellenırzésekben. Probléma, 
hogy a térfigyelı kamerák rendszeresen elromlanak, mőködésképtelenek. A kocsmai 
verekedés kapcsán rendırségi eljárás van folyamatban. Arra kér mindenkit, amennyiben a 
vendéglátóegységek nyitvatartásával kapcsolatban problémát észlel, azt mindenképpen 
jelezze, mert úgy tudnak intézkedni. A helyi újságban megjelent cikkre reagálva elmondta, 
hogy az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével kapcsolatban természetesen egyeztetett az 
önkormányzat, illetve a Képviselı-testület képviselıivel, mielıtt a lakosságot tájékoztatta 
volna. Az ebösszeírást a településen tapasztalható kóborló kutyák okozta problémák 
megoldása érdekében kívánják elvégezni. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 35 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 2012. február 21-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 21-i 
ülése napirendjének elfogadása       19/2012. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2012.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
     megállapításáról 
 
2./ A felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról   20/2012. 
 
     Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012.(II.22.) 
     önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
     megállapításáról 
 
3./ Kenderes Város Vízmő feladat-és hatásköreinek tervezett változásairól 21/2012. 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2012.(II.22.) 
    önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 19/2011. VI.22.) 
    önkormányzati rendelet módosításáról 
 


