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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, 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, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház 
intézményvezetıje, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje, Pardi Sándor a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Nagyné Lenge Margit az 
Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység 
intézményvezetıje, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetıje, Fodor Imre, Turi 
János köztisztviselık, Penti Gusztáv a Kenderes Város Nemzetiségi Roma Önkormányzat 
elnöke, Bodor Tamás meghívott, 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 22/2012.(III.7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 7-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 az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 
rendelet-tervezetet a mai ülésen második körben tárgyalja a képviselı-testület. Az 
elıterjesztésben nem történt változás.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1 320 078,- 
ezer forint kiadási fıösszeggel, 1 223 954,- ezer forint bevételi fıösszeggel és 91 886,- ezer 
forint hiánnyal tervezték. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az 
összevont bizottsági ülés javaslatát a képviselı-testülettel. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT  : a Pénzügyi Bizottság összevont bizottsági ülés keretében 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet. A 
bizottság a rendelet-tervezet kiegészítését javasolja az alábbi civil szervezetek támogatásával. 
MEDOSZ Sportkör havi 150 ezer forint, Polgárırség évi 100 ezer forint, Mővészeti Iskola 
havi 50 ezer forint. A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 12 millió forintos 
támogatását a bizottság nem javasolta. A bizottság az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselı-testületnek. 
 
BÍRÓ CSABA: a könyvvizsgálói jelentést elkészítette a könyvvizsgáló. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetését és elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. A költségvetési rendelet-tervezet 25. § (2) bekezdése 
kiegészül egy h) ponttal, amely arról szól, hogy a költségvetési szervet pénzmaradványából 
nem illeti meg a zárolt elıirányzatainak az összege. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az összevont bizottsági ülésen elmondott véleményét fenntartja. 
 
PARDI SÁNDOR: az iskola készített egy zárszámadást, melynek eredményeként 
megállapítást nyert, hogy az iskola a költségvetésébıl nem tudja biztosítani a jövıben a 
kastély fenntartását. Az intézmény 203 millió forint normatív támogatásban részesül, ebbıl 6 
millió forint címzett támogatás, a megmaradó 197 millió forintból 186 millió forint a 
bérköltség, a fennmaradó 10 millió forintból és a 71 millió forint saját bevételbıl kellene 
kiegyenlíteni a közüzemi számlákat. Az intézményben 72 fı közalkalmazott dolgozik, 
amelybıl 48 fı kenderesi munkavállaló. Az iskola tanulói létszáma 537 fı, ebbıl a kenderesi 
diákok száma 91 fı. Az intézmény a beiratkozott tanulói létszám ismeretében tud döntést 
hozni a további létszámleépítésekrıl. Oktatási intézményrıl lévén szó úgy gondolja, hogy az 
iskolának elsısorban a tanítás a feladata, nem a karbantartás. A hivatal mőszaki 
szakembereivel felmérték, megvizsgálták a kastély állapotát, és számításba vették azokat a 
feladatokat, amelyeket az állagmegóvás érdekében mindenképpen szükséges elvégezni. 
Tekintettel arra, hogy az iskola a normatívából nem tudja elvégezni ezeket a munkákat, ezért 
az önkormányzat segítségét kérték. Hangsúlyozta, hogy a 12 millió forintos támogatást nem 
bérköltségre, hanem a kastély állagmegóvására szeretnék fordítani. Kérte a képviselı-
testületet, hogy gondolja át a döntését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint, a kastély felújításához csak pályázati forrás 
igénybevételével célszerő hozzáfogni. A képviselı-testület határozata alapján valamennyi 
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intézménynek át kellett tekinteni a költségvetését és 2012. február 28-ig javaslatot kellett 
kidolgozni a további kiadáscsökkentésre. Valamennyi intézményvezetı eleget tett ennek a 
kötelezettségének az alábbiak szerint: Óvodai Egység 5.437,- ezer forint megtakarítását látja 
reálisnak, amit a bánhalmi óvoda megszőnésével tud elérni. A Mővelıdési Ház 300 ezer forint 
további megtakarítást tervez. A Városi Könyvtárnál és a Vízmőnél nincs megtakarítás. Az 
Általános Iskolánál 3.021,- ezer forint, a középiskolánál 4.267,- ezer forint. A hivatal 
tekintetében a kiadást csökkentı intézkedéseket a második félévre kéri elhalasztani a jegyzı 
úr, mivel a járási hivatalok felállításával kapcsolatos átszervezések és strukturális változások a 
következı félévben kezdıdnek el. Jelenleg még nem ismertek azok a jogszabályok, amelyek a 
járási hivatalok létrehozását és feladatait határozzák meg. Az intézményvezetık által tervezett 
megtakarítás összesen13.025 ezer forint. Ez a kiadáscsökkentı összeg és az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására benyújtandó pályázat biztosítaná a 
következı évre a hiány megszüntetését.  A költségvetés elfogadását követıen kéri, hogy a 
képviselı-testület határozattal fogadja el az intézmények kiadáscsökkentı intézkedéseit. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, célszerő lett volna írásban kiküldeni az 
intézményvezetık kiadáscsökkentı intézkedéseirıl szóló tájékoztatást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az intézményvezetık olvassák fel a kiadáscsökkentı 
intézkedéseikrıl szóló anyagot. (Az írásos dokumentum a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az oktatási intézmények közül az óvoda marad önkormányzati 
fenntartásban, ezért külsı szakértı bevonásával átvilágíttatták az intézményt, és belsı 
ellenırzést végeztettek. A szakértıi szakvélemény és az ellenırzésrıl készült jegyzıkönyv 
birtokában további egyeztetésre lesz szükség annak érdekében, hogy a jövıben az 
önkormányzat még gazdaságosabban és hatékonyabban tudja mőködtetni az óvodát. Örömmel 
hallotta a tájékoztatóban, hogy az óvoda felelısen kezeli a gyermekétkeztetést, mivel az 
elmúlt idıszakban ezzel akadt némi probléma. Nevezetesen több gyermeket jelentettek le 
étkeztetésre, mint amennyi ténylegesen jelen volt az óvodában. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT az étkeztetéssel kapcsolatban szeretne kiegészítést tenni, mivel 
az elhangzottak alapján úgy tőnik, hogy az óvoda felelıtlenül kezelné ezt a kérdést. Az óvoda 
a gyermekétkeztetésnél leírt szabályok szerint járt el. Az étkezı gyermekek számát 24 órával 
korábban kell lejelenteni a konyhára. Régebben reggel 8 óráig jelentették a létszámot. A 
konyha jelezte azonban, hogy ez az idıpont számukra nem megfelelı, mivel ilyen rövid idı 
alatt nem tudnak elıkészülni az aznapi étel elkészítésére, ezért elızı nap 14 óráig kérték 
jelenteni a létszámot. A tényleges létszámot betegség és egyéb ok miatt nagyon nehéz 
pontosan megadni. A szóban forgó nagy létszám eltérés egyedi eset, ilyen nagy különbség egy 
évben csak egyszer-kétszer fordul elı. A jelentıs létszámcsökkenést jelezte a polgármester 
asszonynak, aki kérte, hogy minden reggel jelezze a konyhára az aznapi létszámot. Az 
óvodában nagyon sok a halmozottan hátrányos helyzetben lévı gyermek, akik csak az 
óvodában étkeznek, ezért a hiányzó gyermekek ebédjét közöttük szokták szétosztani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a lejelentett létszám és a tényleges létszám között 40 fı eltérés volt, ami 
véleménye szerint nem megengedhetı, ezért kérte, hogy változtassanak ezen a rendszeren. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Pénzügyi Bizottság és Bíró Csaba osztályvezetı módosító 
javaslatának figyelembevételével szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı támogató szavazatával és 2 fı 
tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2012.(III.8.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról 

 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. március 7. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzatnak és valamennyi intézményének felelıs 
gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy a 2012. évi költségvetés tartható legyen. 
İszintén bízik abban, hogy a középiskola betervezett bevételei teljes mértékben teljesülnek, 
és a jövıben bázis iskolaként a jelenlegi formában tud mőködni.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a Vidékfejlesztési Minisztérium több oktatási intézményt szeretne 
szakmai irányítása alá vonni. Ezek az intézmények fıként tisztán mezıgazdasági profilú 
képzéssel foglalkozó intézmények lennének, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a vendéglátó 
képzést is el lehet vinni a vidékfejlesztés irányába. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a képviselı-testület határozattal fogadja el az 
intézményvezetık kiadáscsökkentı intézkedésekre tett javaslatait. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 23/2012.(III.7.) Kt. számú határozata 
az önkormányzati intézmények tervezett kiadáscsökkentı intézkedéseirıl 

 
 

  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati  
intézményvezetık által 2012. évre tervezett kiadáscsökkentı intézkedéseket 
az alábbi részletezés szerint fogadja el: 
Polgármesteri Hivatal (I. félévben)          - 

  Óvodai Egység      1.045 e Ft 
  Mővelıdési Ház         300 e Ft 
  Könyvtár             - 
  Vízmő              - 
  Apáczai Csere János Általános Iskola   1.492 e Ft 
  Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium  1.778 e Ft 
  Összesen:       4.615 e Ft 
 
  Felelıs: önkormányzati intézmények vezetıi 
  Határidı: folyamatos 
 
  Errıl: 1./ Önkormányzati intézmények vezetıi, Helyben 
   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 
   3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
   4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, 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 munkabérhitel igénybevételérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az 
elıterjesztést, melyet a Képviselı-testületnek a beterjesztett formában elfogadásra javasol. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, és a határozat 
meghozatalát. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 24/2012.(III. 7.) Kt. számú határozata 
munkabérhitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata alkalmanként maximum 38.000.000.-Ft összegő 
munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása 
érdekében. 
 
A hitel végsı lejárata: 2012. március 30. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat az alkalmanként folyósított hitelt legkésıbb a 
folyósítástól számított 30. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti. 
 
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehetı 
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi 
mértéke, továbbá a várható következı havi, az Önkormányzatot a költségvetési 
törvény alapján nettó finanszírozásban megilletı támogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a költségvetésbe beépíti 
és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi 
inztézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, 
továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 

 
 
 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
  2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 

 
 
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 Vízmő alapító okiratának módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy az átalakulással hány fı marad az intézménynél, 
továbbá azt kérdezte, hogy az aktuális karbantartási munkálatok elvégzése hogyan fog 
történni a jövıben?  Javasolta a szakfeladatok között a szelektív hulladékgyőjtést is 
szerepeltetni. 
 
SÜVEGES LAJOS: a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy 9 fı marad az intézménynél. 
Az aktuális karbantartási munkák végzését a korábbiakhoz hasonló módon tervezik, csak a 
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 sürgıs és legszükségesebb feladatokat tudják végezni. A szelektív hulladékgyőjtést a 
továbbiakban is a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT  fogja végezni, változatlan formában. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  25/2012.( III. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Város Vízmő 189/2010.(X.27.) Kt. számú határozatával elfogadott 
alapító okiratát 2012. április 1-i hatállyal a határozat 1. számú mellékletét képezı 
módosító okirat szerint módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
Határidı: 2012. április 1. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Liget út 6. 
 
  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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
 
Elıterjesztés a 2012/2013-as tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, 
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  26/2011.(III. 7.) Kt. számú határozata 
a 2012/2013-as tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai 
jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nevelési-oktatási  

intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. § (2) 
bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítéséhez a 
2012/2013-as tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratását 
2012. április 3. és 4. napjára, az óvodai jelentkezések idıpontját 2012. április 11.  
és 12. napjára tőzi ki. 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri  
Hivatalt, hogy az óvodai jelentkezések, valamint az iskolai beíratások     
lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
 Határidı: azonnal 
 

Felelıs: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
 

3./ Kenderes Város Önkormányzata a 2012/2013-as tanévben a maximális létszámtól 
való eltérés esetén, az alapfokú nevelési-oktatási intézményben a beíratást követıen az 
intézményvezetı köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok 
létszámának alakulásáért az intézmények vezetıi felelısséggel tartoznak. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 

                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
      Kenderes, Szent István út 36. 
                      4./Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Kenderes, Szent I. út 60. 
 
  é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
Elıterjesztés a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérleti szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl, valamint 
új bérlı kijelölésérıl 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérlıje, Csíki Endre kezdeményezte az ingatlan határozatlan idıre megkötött bérleti 
szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetését 2012. április 30. napjától, 
ugyanakkor Bodáné Oszlánczi Mária ecsegfalvai egyéni vállalkozó írásban bejelentette, hogy 
az ingatlant bérbe kívánja venni további bérleményként, vegyes-iparcikk jellegő kereskedelmi 
tevékenység folytatásához. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 27/2012.(II.7.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan 
bérleti szerzıdésének közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti, önkormányzati 
 tulajdonú ingatlan bérlıje, Csíki Endre kezdeményezésére a 2006. 
 január 1. napjától határozatlan idıre megkötött bérleti szerzıdést 

- közös megegyezéssel – 2012. április 30. napjától megszünteti. 
 
 
Errıl: 1./ Csíki Endre 5331. Kenderes, Vasút út 5. 
          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 28/2012.(II.7.)Kt. számú határozata 
a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 2012. május 1- napjától – 5 éves idıtartamra – bérbe kívánja adni a 
 Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanát 
 Bodáné Oszlánczi Mária 5515 Ecsegfalva, Fı utca 109. szám alatti egyéni 
 vállalkozónak vegyes-iparcikk jellegő kiskereskedelmi tevékenység folytatásához. 
 A Képviselı-testület a bérleti díjat havi 38.500 Ft/hó összegben állapítja meg, egyben 
 felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a helyiségbérleti szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Bodáné Oszlánczi Mária 5515 Ecsegfalva, Fı utca 109. 
             
                 é r t e s ü l n e k.   
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c.) 
 
A Szolnoki Mőszaki Szakközép és Szakiskola igazgatójának kérelmérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Szolnoki Mőszaki Szakközép és Szakiskola Igazgatója megkereste a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. április 20-22 között kerül megrendezésre a XVIII. 
Nemzetközi Építész Diákkonferencia. Ennek keretében két turnusban szeretnék Kenderes 
város nevezetességeit (Horthy kastély, Református templom, emlékmővek) meglátogatni. A 
program sikeres megvalósítása érdekében szeretnének igénybe venni idegenvezetést is. Az 
önkormányzat támogatását kéri, hogy a konferencián résztvevı vendégek részére a 
belépıdíjat elengedni szíveskedjenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 29/2012.(III. 7.) Kt. számú határozata 
a Szolnoki Mőszaki Szakközép-és Szakiskola igazgatójának kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Szolnoki Mőszaki Szakközép-és Szakiskola igazgatójának kérelmét, 
 amelyben a XVIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencián részt vevı 
 vendégek ingyenes belépését kérte a város nevezetességeinek megtekintéséhez. 
 A Képviselı-testület a kérelmet nem támogatta. 
 
 Errıl: 1./ Szolnoki Mőszaki Szakközép és Szakiskola igazgatója, 
                           Szolnok, Baross út 37. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: minden évben lehetıség van javaslattételre a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyőlés által alapított díjak adományozására. Alpolgármester úr a Képviselı-
testület felé tett javaslatot, amelyet ı személy szerint is támogat. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Testnevelési és Sport díjra javasolta Sípos Gyula Kenderes, Rákóczi út 3. szám alatti 
lakost, aki évtizedeken keresztül volt a MEDOSZ Sportkör vezetıje, ezáltal meghatározó 
személyisége nemcsak a kenderesi, hanem a megyei sportéletnek is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 30/2012.(III.7.) Kt. számú határozata 
javaslat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjra való felterjesztésrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete javasolja 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyőlésének, hogy  
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díjban 
 részesítse Sípos Gyula Kenderes, Rákóczi út 3. szám alatti lakost 
 a sport területén végzett több évtizedes kiemelkedı munkájáért. 
 
 Errıl: 1./  Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés Elnöke, 
                            Szolnok, Kossuth L. út 2.                
                      2./  Pádár Lászlóné polgármester 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
e.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatásul elmondta, hogy a tervezett munkahelyteremtı 
beruházással kapcsolatos elıkészítı munkák és tárgyalások folyamatban vannak. Bejelentette, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, ipari park mővelési ágú földterületre további 
befektetı jelezte igényét, aki gyümölcslé feldolgozó üzemet szeretne megvalósítani, ahol kb. 
25 fı számára teremtene munkahelyet. Arra vonatkozóan kér véleményeket, hogy támogatja-e 
a Képviselı-testület a beruházás megvalósítását. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja az elképzelést, de kérdıjelek mindig megfogalmazódnak 
benne. Úgy véli, hogy a település nincs olyan foglalkoztatási helyzetben, hogy ezt a 
lehetıséget elvesse. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a pályázati lehetıségek ismeretében tudnak majd dönteni a 
földterület konkrét hasznosításáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 31/2012.(III.7.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képezı, 0571/2 hrsz-ú földterület 
hasznosításáról, gyümölcslé feldolgozó üzem megvalósításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kifejezte 
 azon szándékát, hogy a tulajdonát képezı, 0571/2 hrsz-ú, 2 ha 1668 m2 
 nagyságú, ipari park mővelési ágú földterületén gyümölcslé feldolgozó üzem  
 megvalósításához hozzájárul. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert, és 
 Dr Gaszparjan Karen jegyzıt, hogy a beruházással kapcsolatos tárgyalásokat 
 folytassa le, és a tárgyalás eredményérıl a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött a korábban elismerésre javasolt személyek 
kitüntetésének idıpontjáról, valamint javasolta a Kenderest és Kisújszállást összekötı földút  
állapotának javítása érdekében az út gréderezését.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elismerésre javasolt személyeket a soron következı testületi ülésre 
tervezi meghívni. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a nemzeti ünnep alkalmából rendezett 
városi ünnepségekre minden érdeklıdıt várnak. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: bejelentette, hogy a napokban Pilisrıl fog indulni egy nemzeti 
összefogásra buzdító menet, akik március 12-én Kenderest is felkeresik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 57 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. március 7-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 7-i 
ülése napirendjének elfogadásáról        22/2012. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     10/2012.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2012. évi költségvetésének megállapításáról 
 
     Az önkormányzati intézmények tervezett kiadáscsökkentı  
     intézkedéseirıl          23/2012. 
 
2./ Munkabérhitel igénybevételérıl        24/2012. 
 
3./ Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról    25/2012. 
 
4./ 
 

a.) A 2012/2013-as tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai 
      beíratásának, az óvodai jelentkezések idıpontjának  
      meghatározásáról        26/2012. 
 
b.) A Kenderes, Szent István út 43. szám alatti, önkormányzati 
      tulajdonú ingatlan bérleti szerzıdésének közös megegyezéssel 
      történı megszüntetésérıl      27/2012. 
 
     A Kenderes, Szent István út 43. szám alatti önkormányzati 
     tulajdonú ingatlan bérbeadásáról     28/2012. 
 
c.) A Szolnoki Mőszaki Szakközép-és Szakiskola igazgatójának 
     kérelmérıl        29/2012. 
 
d.)Javaslat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési 
    és Sport Díjra való felterjesztésrıl     30/2012. 
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Napirend:          Szám: 
 
 
e.)Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képezı, 
    0571/2 hrsz-ú földterület hasznosításáról, gyümölcslé 
    feldolgozó üzem megvalósításáról              31/2012. 


