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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 18-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme  
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Szitár Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezetı, Antal Szabolcs 
ırsparancsnok, Vári Imre könyvvizsgáló, Csehné Köteles Rozália belsı ellenır, Dr. 
Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályvezetıje, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, 
Fehérné Szendrei Ibolya a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
gazdaságvezetıje, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, Nagyné 
Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Mikola Istvánné a Városi 
Könyvtár intézményvezetıje, Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 
intézményvezetıje, Penti Gusztáv Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Czakó István a Polgárırség helyi szervezetének vezetıje, Fodor Imre, Turi János 
köztisztviselık, Korpás Bálint, Dr. Ila Erzsébet meghívott, Bodor Tamás, Farkas Gabriella, 
Ferenczi Józsefné, Farkas Istvánné érdeklıdık, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 5./ napirendi pontként a szabálysértési tényállást 
tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérıl szóló elıterjesztés, 6./ napirendi 
pontként a 2571/2 hrsz-ú külterületi ipari park elnevezéső kivett terület bérbeadásáról szóló 
elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat 
illetıen, tegye meg. 
 
SZITÁR FERENC a rendırség beszámolójának megtárgyalását követıen, kérte a képviselı-
testület hozzájárulását Borók Tibor r. alezredes Kisújszállás Rendırırs parancsnoki 
kinevezéséhez 2012. május 1-i hatállyal. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 62/2012.(IV.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 18-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
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 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 
 
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetérıl 
 
SZITÁR FERENC úgy gondolja, hogy a 2012. év a település, a magyar rendırség és Karcag 
Városi Rendırkapitányság életében mérföldkınek számít. Levonták a szükséges 
következtetéseket és megtették azokat a lépéseket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
településünk, környezetünk élhetıbb legyen, gyermekeinket biztonságban tudhassuk. Nehéz 
helyzetben van, hiszen olyan idıszakról számol be, amelynek nem volt részese. A beszámoló 
számot ad a 2011. év legfıbb paramétereirıl, azon belül is a bőnügyi helyzet alakulásáról és a 
rendıri tevékenységrıl. Az Országos Rendırfıkapitányság elkötelezte magát a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét elıtérbe helyezı intézkedései mellett, és ezeket bevezette a 
településeken. Kenderesen heti három alkalommal fokozott rendıri jelenlét volt. Negyedik 
hónapja teljesít szolgálatot Karcagon, ezen idıszak alatt lehetısége volt megismerkedni a 
helyi adottságokkal, az irányítása alá tartozó települések sajátos problémáival, melynek 
következtében át kellett értékelnie a rendırség szerepét. Véleménye szerint, a készenléti 
rendırség területre történı vezénylése eseti jelleggel nem tudja megoldani a helyi problémát. 
Támogatja a polgármester azon kérését, hogy a településnek saját rendırei legyenek. Úgy 
gondolja, hogy bıven van tennivaló. Elkötelezettnek érzi magát aziránt, hogy a magyar 
rendırség, azon belül is a helyi rendırırs betöltse a funkcióját, ezt azonban 2012-ben csak az 
önkormányzat, a képviselı-testület és a lakosság segítségével tudják megvalósítani. Ezúton 
fejezi ki köszönetét a Polgárırség áldozatos munkájáért. A rendırségi bírságolások során nem 
az a cél, hogy ellehetetlenítsék a lakosságot. Sajnos van olyan uzsora bőncselekmény a 
településen, amit azért nem tudnak eredményesen befejezni, mert a sértett tanú félelmében 
visszavonja a vallomását. A jogszabályi változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy magyar 
rendırség munkáját a jogi normák szabályozzák. A szabálysértési törvény változásából 
kifolyólag az alapeseti bőncselekményi kategóriáknál a vétségi kategóriákban a bíróság és az 
ügyészség álláspontja eddig az volt, hogy a társadalomra veszélyesség csekély foka miatt, 
semmilyen kényszerintézkedést nem lehet foganatosítani. A mai naptól azonban az ötvenezer 
forint értéket meg nem haladó lopások esetén, lehetısége van a rendırségnek a szabálysértési 
ırizetbe vétel jogintézményével élni. Úgy gondolja, hogy ez egyrészt mindenképpen pozitív 
változás, másrészt azonban emiatt csökken a közterületre kivezényelhetı rendırök száma. A 
szabálysértési ırizetbe vétel során, minden esetben két rendırt kell elvonnia a közterületrıl a 
szállítás idıtartamára. Az elmúlt évben 59 esetben foganatosítottak ilyen jellegő intézkedést, 
ami 236 rendırt, 1060 munkaórát és 12 ezer kilométert igényelt. Fenti indokok alapján 
mérlegelni kell, hogy élnek-e ezzel a jogintézménnyel. Úgy gondolja, hogy elindult egy 
kedvezı folyamat, melyhez kéri az önkormányzat és a lakosság támogatását. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: némi pozitív változás érzékelhetı. A rendırırs kialakítása a 
településen elırelépés volt, de sajnos rendırök nélkül nem lehet tartalommal megtölteni. A 
lakossági visszajelzésekbıl örömmel értesült arról, hogy mőködik a rendırırsön a fogadóóra. 
Hangsúlyozta, hogy a településnek nagy szüksége van a helyi rendırökre, és szeretné, ha ezek 
a rendırök Kenderesen teljesítenének szolgálatot. Érdeklıdött, hogy van-e arra reális esély, 
hogy önállóan funkcionáló rendırırs mőködhessen a településen. Véleménye szerint, a 
készenléti rendırség alkalmankénti jelenléte a városban növeli a lakosság biztonság érzetét. A 
felderítettségrıl szóló statisztikai adatok között nem találkozott olyan adattal, amely csak 
Kenderesre vonatkozott volna. Nagyon súlyos probléma a településen a fiatalok 
drogfogyasztása. Érdeklıdött, hogy van-e arra lehetıség, hogy egy-egy betörésnél kutyás 
járıröket vonjanak be a felderítésbe. Azt tapasztalja, hogy a többi rendezvénytıl eltérıen a 
Horthy rendezvényeket nagyobb számú rendıri jelenléttel biztosítják. 
 
CSATÁRI LAJOS számára biztató a kapitány úr beszámolója. Úgy gondolja, hogy a közrend, 
közbiztonság területén jelentkezı feladatokat csak közösen lehet megoldani, ezért a 
rendırségnek minden segítséget meg kell adni. A fogadóóra idıtartama alatt személyesen járt 
a rendırırsön, és örömmel tapasztalta, hogy mőködik ez a rendszer. A közbiztonság kérdése 
politikai vita témája is, de ezen túlmenıen fontos a gazdasági összefüggések vizsgálata is. 
Nagyon sok gazda azért nem termel bizonyos növényeket és gyümölcsöket, mert fél, hogy 
ellopják azokat. A gazdasági program megvalósításához és az önellátásra történı 
berendezkedéshez elengedhetetlen a megfelelı közbiztonság megteremtése. Véleménye 
szerint nagyon fontos, hogy a rendırök láthatóak legyenek a településen. Rendkívül fontosnak 
tartja az uzsorás bőncselekmények felszámolását a településen, mivel az uzsorások által 
sanyargatott, egyébként is nehéz helyzetben élı emberek az önkormányzathoz jönnek 
segélyért. 
 
PENTI GUSZTÁV nagyon fontosnak tartja a drogfogyasztás és terjesztés elleni határozott 
fellépést. Több esetben tapasztalta, hogy a kerékpárosok nagytestő kutyákkal húzatják 
magukat, ami nagyon balesetveszélyes. Az idıs szomszédjától a napokban harminc tyúkot 
vittek el. Hangsúlyozta az összefogás jelentıségét. 
 
PARDI SÁNDOR: a középiskola nagyon jó kapcsolatot épített ki a rendırséggel, kölcsönösen 
segítik egymás munkáját. Az utóbbi idıszakban több olyan jelzés érkezett a diákjaitól, hogy 
vasárnaponként a visszaérkezı kollégistákat a vasútállomáson és a buszmegállóban 
megállítják, erıszakosan kéregetnek, és védelmi pénzt kérnek tılük. Kéri a rendırség segítség 
a probléma megszüntetésében. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ személyesen tapasztalta több alkalommal, hogy a COOP üzlet 
parkolójában is csoportosulnak ezek a személyek. Kéri, hogy a rendırök fokozott figyelmet 
fordítsanak rájuk, és sőrőbben ellenırizzék ıket. 
 
SZITÁR FERENC a kmb a legspeciálisabb szolgálati ág Magyarországon. A körzeti 
megbízott mindenhez ért, gyakorlatilag önállóan tervezi, szervezi a munkáját, nincs kötött 
járıri útvonala, önállóan szolgálja a közérdekét. Ehhez a szolgálati formához azonban 
elengedhetetlen a megfelelı szakmai kurázsi. A gyakorló rendırök önálló intézkedési 
jogkörrel nem rendelkeznek, mivel még nem szerezték meg a kellı szakmai tapasztalatot. A 
fiatal rendırök esetében fontosnak, és hasznosnak tartja ezt a gyakorlati  
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idıszakot, mivel ez idı alatt megismerkednek a helyi viszonyokkal, speciális problémákkal. A 
jelenleg hatályos szervezeti és mőködési szabályzat alapján nincs arra lehetıség, hogy 
Kenderesen önállóan mőködı rendırırs legyen. Szervezetileg Kenderes a kisújszállási 
rendırırs alárendeltségében mőködik. A rendelkezésre álló létszám nem elég a 24 órás 
lefedettség biztosításához. A belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy módosítja a jelenleg 
meghatározott rendıri létszámokat. Úgy gondolja, hogy egy jól mőködı funkcionális 
rendırırssel eredményes munkát tudnak végezni. Nem híve a látható rendırség projektnek. 
Véleménye szerint, látó és intézkedı rendırre van szükség. A beszámolóban szereplı 
statisztikai adatokkal kapcsolatban elmondta, hogy Kenderesen nincs önálló szervezeti 
egység, ezért önálló statisztikai adatokat sem tartalmazhat a beszámoló. Minden igyekezetével 
azon munkálkodik, hogy a 36 %-os felderítettség 40-50 %-ra emelkedjen ebben az évben. A 
droggal kapcsolatban elmondta, hogy megjelent a „C” lista. Az elmúlt évben 22 db 
drogügyben jártak el, melybıl csak 6 esetben volt lehetséges a vádemelési javaslat. A drog 
terjesztésének tettenérése igen nagy operatív munkát igényel. A kutyás szolgálatot preferálja, 
de nagyon költséges szolgálati ág. Több mint fél év a kiképzési idı és 500 ezer forintba kerül 
egy kiképzett kutya. A Horthy rendezvények biztosítására a szélsıséges magatartású 
személyek esetleges rendzavarása miatt van szükség. A terménylopásokkal és a külterületi 
lopásokkal kapcsolatban a belügyminiszter megfogalmazta, hogy az önkormányzati rendészet 
kérdésköre átalakítást nyer, és a közeljövıben megalkotásra kerül egy olyan jogszabály, ami 
alapján a halırök, mezıırök önálló intézkedési jogosultságot kapnak. Ezek a lopások ellen 
hatékonyan fellépni csak hatósági jogkörrel lehet. A rendırség ajtaja nyitva áll a kisebbségi 
önkormányzat képviselıi elıtt is. Úgy gondolja, hogy İ mindenkivel együtt tud mőködni. Azt 
azonban nem tudja garantálni, hogy minden egyes tyúkól mellett rendır álljon. A kutyával 
történı húzatás egy kardinális kérdéskör. Ezt a cselekményt a rendırnek kell tetten érni, és a 
kerékpáros közlekedés szabályainak megszegése miatt, helyszíni bírságot és szabálysértési 
feljelentést kell eszközölni. A helyszíni bírság összege 5.000,- Ft-tól - 50.000,- Ft-ig terjed. 
Úgy gondolja, hogy két-három ötvenezer forintos helyszíni bírság után nem lesz kedve az 
illetınek húzatni magát a kutyával. A középiskolás tanulók ellen irányuló erıszakos kéregetés 
a fiatal bőnözés egyik legveszélyesebb formája. Utasította az ırsparancsnokot, hogy 
folyamatos ellenırzést végezzen a vasútállomás és az autóbuszmegálló környékén. A 
közrend, közbiztonság javítása érdekében szükség van egyfajta szemléletváltásra, az elöljárók 
által meghatározott célkitőzések megvalósítására és a fokozott rendıri jelenlét biztosítására.  
Fontosnak tartja a kármegtérülést. A jogalkotó lehetıséget ad közvetítıi eljárásban a kár 
megtérítésére. 
 
FERENCZI JÓZSEFNÉ: nem tudja megvédeni a tulajdonát, mivel még a vasrácson 
keresztül is bemennek a betörık és ellopják a tyúkjait. Egy percre sem merik ırizetlenül 
hagyni az ingatlanukat, mert félnek a betörésektıl. Az üresen álló szülıi házát teljesen 
szétlopták. Szeretné, ha a kapitány úr személyesen megtekintené ezt az öt utcát. 
 
FARKAS ISTVÁNNÉ: az elmúlt években náluk 13 alkalommal történt betörés. Egyetlenegy 
alkalommal sem fogták el a betörıket. A szomszédjából tyúkokat loptak el, és a kiérkezı 
rendır azt mondta a sértettnek, hogy ha nem tartott volna tyúkot, akkor nem lopták volna el. 
Nagyon bizalmatlan, és úgy gondolja, hogy az ilyen rendıri hozzáállás megengedhetetlen. Az 
egyenruha viselését fontosnak tartja, mert nem minden lakos ismeri személyesen a 
rendıröket. Kiemelte a gyalogos járırözés szükségességét az iskola, buszmegálló és a piactér 
környékén. Úgy ítéli meg, hogy nagyon sok még a tennivaló a településen. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kapitányúr már második alkalommal vesz részt a képviselı-testület 
ülésén. Úgy gondolja, hogy valamennyien érzékelik azt a tettrekészséget, elszántságot, amit a 
kapitány úr tanúsít a közbiztonság javítása érdekében. Bízik abban, hogy a törekvéseinek meg 
lesz az eredménye. A közrend, közbiztonság területén nagyon sok a gond a településen. 
Elszánt, és folyamatos lépéseket tesz annak érdekében, hogy a településnek helyi rendırei 
legyenek. A kapitány úr részérıl is tapasztalható olyan törekvés, hogy a helyi rendırırsön 
állandó rendıröket alkalmazzon. Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat a 
közelmúltban egy tízmillió forintos pályázatot nyújtott be a rendırség épületének a 
felújítására és gépjármő beszerzésére. Örömmel tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Megyei 
Polgárır Szövetség küldöttgyőlésén dicsérı oklevéllel ismerték el Czakó István polgárır 
munkáját. Személyesen is köszönetet mondott a polgárırség helyi vezetıjének, hiszen 
szabadidejét feláldozva rengeteg idıt fordít polgárırtársaival a közbiztonság javítására, 
valamint a rendıri lefedettség hiányának pótlására. Bejelentette, hogy a Polgárır Szövetség 
térségi referensi feladatait a jövıben Turi János látja el. A helyi újságban közzétettek egy 
felhívást, amelyben felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy fokozottan figyeljenek 
egymásra, és sokkal jobban mőködjenek együtt a rendırséggel. Ismét közzétették azokat a 
telefonszámokat, amelyekre azonnali bejelentést tehetnek a lakosok. Megköszönte a 
rendırség munkáját és bízik abban, hogy a jövıben is hasonló hozzáállással munkálkodnak a 
helyi közrend, közbiztonság megteremtésén. Az önkormányzat minden törvényes eszközt 
felhasznál annak érdekében, hogy a bőnelkövetık ne érezzék jól magukat Kenderesen. 
Szeretné elérni, hogy élhetıbb legyen a település, és a lakosság visszakaphassa az elveszített 
biztonságérzetét. 
 
SZITÁR FERENC a magyar rendırség, ezen belül a Karcagi Rendırkapitányság együtt tud 
mőködni a településsel. Számára minden településnek egyformának kell lenni, és ha 
bárhonnan hívó szó érkezik, ott azonnal segítséget kell nyújtani. Egyenlı bánásmód, egyenlı 
mérce és egyenlı lesújtás vár valamennyi bőnelkövetıre. A kenderesi ırsparancsnok 
felkészült, elégedett a munkájával, ezért ezen a területen személyi változást nem tervez. Bízik 
abban, hogy a kellı parancsnoki gondoskodás, a megfelelı feladat meghatározás és az 
együttmőködés meghozza a kívánt eredményeket.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 63/2012. (IV.18.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Rendırkapitányság 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Karcagi 
  Rendırkapitányság 2011 évi tevékenységérıl szóló beszámolóját. 

A képviselı-testület megállapította, hogy a 2011. évi feladatokat a rendırség, a 
rendelkezésre álló lehetıségekhez és feltételekhez igazodva végrehajtotta. A 
további eredményes munkavégzés érdekében a képviselı-testület szükségesnek 
látja a folyamatos rendıri jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság, és a  
polgárırség támogatásával, együttmőködésével. 
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Errıl: 1./ Szitár Ferenc r. alezredes mb. kapitányságvezetı, 5300 Karcag, Kossuth tér 

     1/a. 
 2./ Antal Szabolcs r. ftırm. mb. rendırırsparancsnok Kenderes, Szent I. út 32. 
            3./ Czakó István Polgárırség helyi szervezetének vezetıje, Helyben  
 4./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
Borók Tibor r. alezredes ırsparancsnoki kinevezésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2012.(IV.18.) Kt. számú határozata 
Borók Tibor r. alezredes ırsparancsnoki kinevezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló  

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a 
Kisújszállási Rendırırs parancsnokának kinevezésérıl szóló elıterjesztést. 
A Képviselı-testület Borók Tibor r. alezredes ırsparancsnoki 
kinevezésével egyetért. 
 
Errıl: 1./ Szitár Ferenc r. alezredes Karcagi Rendırkapitányság vezetıje, 5300 

     Karcag, Kossuth tér 1. 
 2./ Borók Tibor r. alezredes Kisújszállási Rendırırsparancsnoka,  
      5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 3./ Képviselı-testület tagjai, 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 az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-
tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
VÁRI IMRE:  a konkrét leltározást elvégezték, nagy változás nem történt ezen a területen. A 
20 millió forintos követelés nem növekedett, ami annak köszönhetı, hogy az önkormányzat 
törekedett a behajtására. Az aktív pénzügyi elszámolások összege 4.222 ezer forint, ezen belül 
a vízi-közmő társulattal kapcsolatosan megelılegezett kiadás 3.303 ezer forint, illetve 
zúzottkı beszerzés 595 ezer forint. Javasolta ezen összegek végleges elszámolását 2012. 
évben. A kötelezettségek 2011. december 31-i összesített állománya csökkent az elızı évhez 
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viszonyítva, megfordítva a korábbi évek növekedési tendenciáját. A rövid lejáratú 
kötelezettségeken belül a szállítói állomány igen magas. Javasolta, hogy a képviselı-testület 
2012. évben is folyamatosan kísérje figyelemmel a rövidlejáratú kötelezettségek alakulását – 
figyelemmel a 2012. és a 2013. évben életbe lépı új szabályozásokra -, és tegyen intézkedést 
annak csökkentésére. A 2011. évben képzıdött tárgyévi pénzmaradvány önkormányzati 
szinten 15.521 ezer forint. A zárszámadási rendeletben a bevétel és kiadás összege halmozott 
összeg. Az elvégzett könyvvizsgálat alapján megállapítható, hogy az önkormányzati 
ingatlankataszteri nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban 
szereplı értékadatok az egyszerősített összesített éves költségvetési beszámoló adataival 
összhangban vannak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a vadásztársaságok által az elmúlt évben befizetett összegekrıl 
érdeklıdött. Megkérdezte továbbá, hogy a 100 ezer forint a középiskola normatíváján belül 
értendı-e. 
 
BÍRÓ CSABA: az önkormányzatnak a vadásztársaságok közül az elmúlt évben egy társaság 
fizetett vadászati jog címén díjat. Az egyéb sajátos felhalmozási célú önkormányzati 
bevételek között szerepel ez a 337 ezer forintos összeg. A 100 ezer forint nem része az 
önkormányzati normatívának, ez az összeg azon felül van, amely nem került 
kifinanszírozásra. 
 
PARDI SÁNDOR a mőfüves pálya 2012-ben esedékes teljes adósságszolgálata felıl 
érdeklıdött. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA: a középiskola esetében az alulfinanszírozás összege 
18.766,- ezer Ft, melybıl nem illeti meg az intézményt 13.220,- ezer Ft. Az önkormányzat 
2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontjában szerepelnek azok a 
tételek, amelyek túligénylés miatti visszafizetést és a kamatot tartalmaznak. Itt szerepel 
továbbá a mőfüves pálya 2012-ben esedékes teljes adósságszolgálata: 1.434.426,- Ft. 
 
BÍRÓ CSABA: az intézmény megkapta a költségvetési rendeletet. Az önkormányzat felvette 
a közel 10 millió forintos hitelt a mőfüves pályára. Az elıterjesztésben szereplı összeg a 
2012. évi törlesztı részletet és a 2011. évi utolsó kamattal számított kamatfizetési összeget 
tartalmazza. Az önkormányzat döntése alapján, ez az összeg az intézményt az intézményi 
pénzmaradványából nem illeti meg. Ez nem csak a középiskolára, hanem valamennyi 
önkormányzati intézményre vonatkozik, akiknek pénzmaradványa van. 
 
CSATÁRI LAJOS: a korábbi évek adatait figyelembe véve az önkormányzatok összes 
normatív támogatása (állami hozzájárulás) négy év viszonylatában 549 milliárd forintról 338 
milliárd forintra csökkent. Az állami hozzájárulások csökkenése valamennyi önkormányzat 
mőködését megnehezíti. A helyi bevételek stagnálása tapasztalható, ezért úgy gondolja, hogy 
ezen a területen van még tennivaló. Az elmúlt évben nagy segítséget jelentett az 
önkormányzatnak az év végén nyújtott állami támogatás. Számára magyarázatra szorult az 
elıterjesztés hatodik oldalán a harmadik bekezdés: „Kenderes Város Önkormányzata 
vállalkozási tevékenységet nem végzett, továbbá nem élt a piaci értéken történı értékelés 
lehetıségével.” Komposztáló ládák beszerzésére az önkormányzatnak az elmúlt idıszakban 
már volt sikertelen próbálkozása. Véleménye szerint, a komposztálás környezetvédelmi  
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szempontból igen jelentıs dolog. A juttatásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy 2011. évre 
vonatkozóan az egyházak 100-100 ezer forintos támogatása nem teljesült. Szeretné, ha az 
egyházak ezt a támogatást megkaphatnák. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben önkormányzati forrásból nem sikerül támogatni az 
egyházakat, úgy a költségtérítésébıl nyújt támogatást részükre. A komposztáló ládákkal 
kapcsolatban elmondta, hogy a legutóbbi konzorciumi ülésen olyan döntés született, hogy a 
konzorcium nyújt be pályázatot - az igényfelmérését követıen - a 24 településre vonatkozóan. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a mőfüves pályával kapcsolatban elmondta, hogy a pályát nem csak 
az iskola használja, hanem a Sport Egyesület is, és ezzel a beruházással a város vagyona 
gyarapodott. Most szembesült azzal, hogy a mőfüves pálya hitelét az iskolának az idei 
normatívájából kell megfizetni. 
 
BÍRÓ CSABA ez nem fedi a valóságot. A hiteltörlesztés nem a normatívából történik, hanem 
az önkormányzati támogatás alulfinanszírozását fordítják erre a célra. A középiskolának 
normatíva bevétele nincs, önkormányzati támogatása van. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ nem pénzügyes szakember ezért nem érti. Az elhangzottak alapján 
ezzel az összeggel kevesebb önkormányzati támogatást kap az intézmény. Az önkormányzati 
támogatás az állami normatíva. 
 
BÍRÓ CSABA 2011. novemberében az önkormányzati támogatás elıirányzatát az akkor 
érvényes normatíva szakiskolát megilletı normatíva összegében határozta meg a képviselı-
testület. A képviselı-testület levette az önkormányzati saját támogatási részt, és ahhoz 
megkereste azokat a jogcímeket, ami alapján lecsökkentette a normatíva összegére a 
szakiskola önkormányzati támogatását. Az önkormányzati támogatás összegének az 
elıirányzatát mindig az aktuális eseményeknek megfelelıen módosítja az önkormányzat. 
Például amennyiben 1 millió forint visszafizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak a 
szakiskola miatt, a szakiskola 100 millió forintos támogatási elıirányzatából azt levonja.  A 
példa szerint levonják az önkormányzati támogatás elıirányzatából az 1 millió forintot, és így 
lesz 99 millió forintja az intézménynek önkormányzati támogatás elıirányzatként, holott az 
intézményt 2011. évre megilletı normatívája 100 millió forint volt. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA a költségvetési gazdálkodás pénzforgalmi szemlélető. A 
2010-es évre az igénylés alapján kapják meg a normatívát az önkormányzatok az intézmények 
után, ezzel 2011. évben kell elszámolni a zárszámadás során. Ebben az esetben már 2010-re 
nem tudják pénzforgalomból kivonni azt az összeget, amit 2010-ben elköltöttek a 
normatívából, ezért a 2011-es évben az akkor elıirányzatként megjelenı normatívából tudják 
csak visszavonni. A 2011-es év végén már csak a 2012-es évnek a normatívájából tudják 
visszamenılegesen azt az 1 millió forintot visszavonni. A költségvetésnek ez az egyik ilyen 
problémája, hogy ha van egy olyan kiadás, ami megjelenik egyik évben és az nem volt 
jogszerő, akkor a következı évben történik a visszavétele. Pénzforgalmilag már 
visszamenılegesen nem tudják befolyásolni az elızı év zárszámadását, ezért pénzforgalmilag 
mindig a tárgyévbıl veszik el. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı támogató szavazatával és 2 fı 
tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
12/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete 

 
a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. április 18. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi 
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
Krokavecz László 15 óra 20 perckor a testületi ülésrıl eltávozott, így a Képviselı-testület 
jelenlévı tagjainak száma 5 fı. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság véleményezte az elıterjesztést, melyet a 
beterjesztett formában javasol elfogadni a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  65/2012.( IV. 18.) Kt. számú határozata 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012.évi támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja 



 
- 10 – 

 
 

2.  alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
3. Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

I. Kenderes Város Önkormányzatának lakosságszáma 2011.január 1-jén 4.914 fı. 
II.  Kenderes Város Önkormányzata helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. 

évben ilyen jogcímen 50.140,-ezer forint összegő bevételt tervez. 
III.  Kenderes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletét 91.886 ezer 

forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.  Kenderes Város Önkormányzata az Ötv. szabályai szerint kötelezı 

könyvvizsgálatra kötelezett és az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

V. Kenderes Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

Errıl: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján), Budapest; 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalnál  2011. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ellenırzési jelentést, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kenderes Város Önkormányzatának   66/2012.(IV. 18.) Kt. számú határozata 
ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2011. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes 
 Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál  2011. évben végzett 
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             belsı ellenırzésekrıl szóló ellenırzési jelentést, és azt a  
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 

 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
   
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
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 a szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
Krokavecz  László 15 óra 40 perckor visszaérkezett, így a jelenlévı önkormányzati 
képviselık száma 6 fı. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyzı. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló törvény 1. §. (1) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. A 254 §. (2) 
bekezdése elıírja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. 
Indítványozta  a rendelet- tervezet 3. §-ának kiegészítését az alábbiak szerint:...”valamint a 
módosításáról szóló 42/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet.” 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: kérte, hogy biztosítsák számára a település környezetvédelmérıl szóló 
25/2003.(XII.12.) önkormányzati rendelet áttanulmányozását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a város honlapján megtalálható az összes hatályos önkormányzati 
rendelet, de természetesen nincs akadálya annak, hogy papíralapon is biztosítsák annak 
megismerését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, - és az 
elhangzott kiegészítéssel- 6 fı támogató szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

  
13/2012.(IV. 19.) önkormányzata rendelete 

 
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek 

hatályon kívül helyezésérıl 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. április 18. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a 2571/2 hrsz-ú külterületi ipari park elnevezéső kivett terület 
bérbeadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a terület hasznosítására korábban a Képviselı-testület már 
szándéknyilatkozatot adott. A beruházáshoz kapcsolódóan folyamatosan tárgyalnak az 
érintettekkel. A pályázat benyújtásához szükséges a terület bérbeadásáról szóló bérleti 
szerzıdés csatolása, amely a Képviselı-testület döntése alapján fog elkészülni.  A bérleti díj 
megállapításánál figyelembe vették azt a tényt, hogy munkahelyteremtı beruházás fog 
megvalósulni az önkormányzat tulajdonát képezı területen, valamint azt, hogy a cég magára 
vállalta az ipari park megközelítését szolgáló közlekedési csomópont kiépítésének költségét 
is. A bérlet 2012. június 1. napjától határozott idıre, 30 évre vonatkozna, a bérlet díj összege 
jelképes, havi 1.000 Ft. A bérleti szerzıdésben garanciákat fognak rögzíteni, többek között 
azt, hogy ha 1 éven belül nem valósul meg a beruházás, akkor az önkormányzat a bérleti 
szerzıdést felmondja, illetve semmisnek tekintik. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a bérleti szerzıdésben 2013. december 31-ét fogják megjelölni 
a létesítés utolsó dátumaként. Kérni fogják továbbá a szerzıdésben rögzíteni legalább 25 fı 
helyi munkavállaló foglalkoztatásának biztosítását is. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy a bérleti szerzıdést a Képviselı-testületnek kell 
jóváhagyni? 
 



- 13 – 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testületnek felhatalmazást kell adni a polgármesternek a 
bérleti szerzıdés aláírására. A bérleti szerzıdés készítése jelenleg van folyamatban, ügyvéd 
készíti, amely beterjesztésre kerül a Képviselı-testület részére.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyetért azzal, hogy garanciák beépítése szükséges a szerzıdésbe. 
Fontosnak tartja a folyamatos mőködtetést is, melyre a bérleti szerzıdésben ki kell térni. 
Egyetért azzal, hogy a Képviselı-testület elé kerüljön az elkészült bérleti szerzıdés. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 67/2012. (IV.18.)  Kt. számú határozata 
a Kenderes Város Önkormányzatának tulajdonát képezı, 2571/2 hrszú- külterületi ipari park 
elnevezéső kivett terület bérbeadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és döntött 
arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, 2571/2. hrsz.-ú (1668 m2 területő) külterületi 
ipari park elnevezéső, kivett területet 2012. június 1. napjától a G&G Reality Kft- nek 
határozott idıre, 30 évre bérbe adja havi 1.000 Ft összegő bérleti díjért.  
  
A Képviselı-testület megbízza a jegyzıt a bérleti szerzıdés elıkészítésével, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására.  
 

Errıl:           
         1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
         2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
         3./ G&G Reality Kft. 1106 Budapest, Köszméte út 15.  
         4./ Irattár 

              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 ár g y a l á s a 
 
Elıterjesztés védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület által kinevezett védını írásban jelezte, hogy 
családi körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem tudja ellátni a védınıi feladatokat, 
ezért az állás betöltésére javasolja a pályázati felhívás újbóli kiírását. Javasolta továbbá, hogy 
a pályázati felhívással személyesen keressék meg a védınıképzést folytató oktatási 
intézményeket. A védını hiány országos probléma, amely nagy gondot jelent a településen is. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta a pályázati kiírás kiegészítését azzal, hogy a lakhatáshoz 
az önkormányzat segítséget tud nyújtani. Támogatja azt az elképzelést, hogy a képzésben 
résztvevı intézményeket személyesen keressék, ezzel párhuzamosan a szakma iránt 
érdeklıdı, helyi fiatalokat próbálják ösztönözni ilyen irányú továbbtanulásra. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta  az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 68/2012.(IV. 18.) Kt. számú határozata 
védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 
hirdet Kenderes Város Önkormányzat Védınıi Szolgálat védınıi munkakörének betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

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

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

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

pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
0-14 éves korosztály ellátása, csecsemık és várandós anyák részére tanácsadások szervezése, 
védıoltások szervezése, iskolai, óvodai védınıi feladatok elvégzése. 
 
Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
A lakhatáshoz az önkormányzat segítséget tud nyújtani. 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 59. 
 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. augusztus15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt az 
59/328-109-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban „védınıi pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi címre 
kérjük benyújtani: Kenderes Város Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követı soron következı képviselı-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. augusztus14. 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Titkársági csoportja, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Rendırırs épület-felújításának, eszközbeszerzésének, valamint 
bőnmegelızési célú személygépkocsi beszerzésének pályázatáról, a 4/2012.(III.1.) BM 
rendelet által kiírt pályázati alapból 
 
A napirend tárgyalása közben, 15 óra 50 perckor Veresné Nagy Margit önkormányzati 
képviselı kiment a terembıl, így  a jelenlévı képviselık száma 5 fı. 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy az épület felújítás keretében lakás kialakítást is 
végeznek?  
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint a felújítás keretében megoldható szolgálati férıhely 
kialakítása az épületben. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  69/2012. (IV.13.) Kt. számú határozata 
            pályázat benyújtására „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Kenderesen” 

címmel a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által kiírt pályázatra 
 
            Kenderes Város Önkormányzata a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

Kenderesen” címő, a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által kiírt alap által kiírt pályázatról 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani, 
pályázati támogatás elnyerésére a Rendırörs épület-felújításának, 
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 eszközbeszerzésének, valamint bőnmegelızési célú személygépkocsi beszerzésének céljára.  
A beruházás költségeit az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbi bontásban: 
Pályázati támogatás 90% 9.991.549- 
Önerı (10%) 1.160.707- 
Összesen: 11.152.256- 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
Egyebek 
 
a.)                                                                   
 
Elıterjesztés az Általános Iskola kérelmérıl, a 2012/2013-as tanévben az I. évfolyamon 
két osztály indításának engedélyezésérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az elıterjesztésben leírtak alapján kéri a Képviselı-testületet, 
engedélyezze az intézménynek, hogy az I. évfolyamon két osztályt indíthassanak. Hozzátette, 
hogy 28 tanulót írattak hozzájuk, 5 tanulót pedig másik településre. Megkeresték a szülıket, 
hogy hozzák be a gyerekeket az iskolai elıkészítı foglalkozásokra. A gyerekeknek tetszett az 
iskola, ennek ellenére a szülık nem ide írattak be 5 tanulót. Azért is kéri a Képviselı-
testülettıl a két osztály indítását, mivel 2013. január 1-tıl állami fenntartásúvá válik az 
intézmény, ezért csupán négy hónap fogja érinteni az önkormányzatot. A beíratott gyermekek 
szülei közül többen úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben csak egy osztály fog indulni, 
gyermekeiket el fogják vinni Kisújszállásra. 
 
A napirend tárgyalása közben, 15 óra 55 perckor Veresné Nagy Margit visszaérkezett az 
ülésre, így a jelenlévı önkormányzati képviselık száma 6 fı. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ támogatja az iskola kérelmét, ugyanakkor megjegyezte, hogy 
amikor felmerült az egyházi mőködtetés, az iskola nem élt a lehetıséggel. Véleménye szerint 
a fenntartóváltás kedvezıen befolyásolhatta volna az intézmény további mőködtetését. 
Amennyiben állami fenntartású lesz az intézmény, nem biztos, hogy hasonló elıterjesztést 
támogatni fognak, az egyháznál pedig- személyes tapasztalat alapján mondja – nagy számban 
mőködnek kis létszámú osztályok is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: támogatja az iskola kérését, de továbbra is az a véleménye, hogy az 
iskola elszalasztotta azt a lehetıséget, hogy egyházi fenntartásba kerüljön. Sajnálja, hogy 
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  nem támogatták az önkormányzatot ebben az elképzelésben. Úgy látja, hogy nagyon sokat 
tudott volna segíteni az óvoda közössége is abban, hogy itt maradjon minden gyerek,  sajnos 
idınként ennek ellenkezıjét tapasztalták. Sajnálatos, hogy ilyen helyzet alakult ki, mert ha az 
az 50-60 normatíva itt maradna az önkormányzatnál, amely most más településre megy, 
valószínő sokkal kedvezıbb képet mutatna az alsó fokú oktatás.  
 
CSATÁRI LAJOS: hasonló a véleménye az elızıekben elhangzottakhoz. Támogatja az iskola 
kérését, mivel fenntartóváltás miatt az önkormányzatot 4 hónap mőködtetése érinti. Az 
elıterjesztésben szerepel, hogy a leendı elsısök közül egy gyermek beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd. Érdeklıdött, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs lehetıségük 
külön oktatási formában történı tanulásra? 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: nemcsak ilyen gyermekek, hanem sajátos nevelési igényő 
tanulók oktatását is végzik, akik közül akár még enyhe fokú értelmi fogyatékos is lehet. 
Ezeket a gyerekeket integráltan oktatják. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ örül, hogy a képviselıtársai úgy látják, hogy ne büntessék azt a 28 
gyermeket, akit beírattak az iskolába, az öt gyermek miatt, akiket másik településre írattak 
szüleik. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  70/2012.(IV.18.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2012/2013-es tanévben indítható elsı osztályok 
számáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2012/2013-as  
            tanévben két elsı osztály indítását engedélyezi. 
 A két osztály indítása többletkiadást nem eredményezhet az intézmény 
 költségvetésében. 
 
 Felelıs: Nagyné Lenge Margit igazgató, Kenderes, Szent István út 36. 
           Határidı: 2012. július 31. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Nagyné Lenge Margit intézményvezetı, Kenderes, Szent István út 36. 

 
  é r t e s ü l n e k . 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: beszámolt néhány olyan rendezvényrıl, ahol polgármester 
asszonyt, illetve az önkormányzatot képviselte. A Nagykun Hagyományırzı Társulás 
legutóbbi ülésén megválasztásra került az új kunkapitány ifj. Bene Sándor, a Pusztai Rókák 
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 vezetıje személyében. Az ülésen tájékozódott pályázati lehetıségekrıl is, amelyet jelzett a 
civil szervezetek felé. Részt vett a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva  Mikrotérségi  Társulás  
társulási ülésén, valamint egyeztetést folytatott a Kisújszállási VGV vezetıjével a 
szemétszállítással kapcsolatban, ahol a  lomtalanításról és lombtalanításról is tárgyaltak. Részt 
vett a Tőzoltóság köztestületi ülésén, ahol beszámoló hangzott el az elmúlt idıszak 
káreseményeirıl. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: megköszönte a Képviselı-testületnek azt a támogatást, 
amellyel sikerült az iskola tornatermének felújítása. Köszönetét fejezte ki továbbá Horváth 
Ferenc Józsefnek, és a HFJ Kft dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez kapcsolódóan tájékoztatott mindenkit, hogy május 8-án 14 
órakor kerül sor a tornaterem ünnepélyes átadására, ahol dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter úr fogja a létesítményt átadni, illetve köszöntıt fog mondani dr Lengyel Györgyi 
kormánymegbízott asszony is. Bízik benne, hogy  Fejér Andor országgyőlési képviselı úr, és 
Kovács Sándor úr a Megyei Közgyőlés elnöke is megtiszteli jelenlétével a rendezvényt. 
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy az épület kerítésének felújítása a pályázat 
keretében történik? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kerítés felújítása  nem szerepelt a pályázatban, de azt  mindenképpen 
szükséges elkészíteni. A Városgazdálkodás intézmény dolgozói végzik a felújítást, amely 
többletköltséget fog jelenteni.   
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: sajnos a betonos terület is rossz állapotban van, amelyet saját 
erıbıl nem tudnak felújítani. Ezzel kapcsolatban megkeresték azokat a cégeket, amelyek 
ilyen irányú tevékenységet folytatnak, és kérték segítségüket a térburkoláshoz. Bízik benne, 
hogy támogatni fogják kérésüket. 
 
CSATÁRI LAJOS: a mai napon, április 18-án van az európai betegjogi nap. Ezzel 
kapcsolatosan tanulmányozta a szakirodalmat, és érdekes megállapításokra bukkant.  Kelet-
Európa országainak az Európai Unióba történı belépésével a halálozás nem csökkent a 
nyugati szintre, sıt a különbség tovább növekedett. Az okok sokrétőek. A kérdésre, hogy 
miben vagyunk a leginkább lemaradva, Gara Imre professzor mondta: a részletes elemzés 
szerint a beteg idejének tiszteletben tartása, valamint a kezeléshez való hozzáférés joga 
érvényesül legkevésbé. Véleménye szerint ezzel a megállapítással önkormányzati szinten is 
foglalkozni kell. A beteg érdekérvényesítı képessége a leggyengébb, alapvetıen 
kiszolgáltatott helyzetben van. Ezt a kiszolgáltatottságot tovább fokozza, ha az ellátás nem 
tartja tiszteletben a beteg idejét. Azt javasolja, hogy ezeket a tanulmányokat vegye figyelembe 
a település mindkét orvosa, és érvényesítse a betegek jogait.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a mai napon tárgyalást folytattak a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt 
jogutódjának elnökségi tagjával, Kiss László úrral, több olyan témában, ami érinti az 
önkormányzat és a társaság kapcsolatát. A tárgyaláson utalt arra, hogy a korábbi vezetéssel jó 
kapcsolatot ápoltak, kölcsönösen segítették egymást.  Próbált tájékozódni az új tulajdonos 
terveirıl, elképzeléseirıl, mivel a napokban 17 dolgozónak szőnt meg a munkaviszonya, akik 
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 között négy fı  kenderesi. Kiss úr úgy nyilatkozott, hogy további leépítést nem terveznek. A 
tárgyaláson kitértek a sportcentrummal kapcsolatos elképzelésekre is, ahol az önkormányzat 
nevében kérte a bánhalmi lakosok rendezvényeinek helyszínéül az épület biztosítását, mivel a 
felújításhoz az önkormányzat anyagilag is hozzájárult. Ezzel kapcsolatban további 
egyeztetésekre lesz szükség. Kiss úrral ismertette a kialakult helyzettel kapcsolatos 
fenntartásait és aggályait, továbbá kérte, hogy továbbítsa az elhangzottakat az illetékesek felé.   
                                              
Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 16 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 18-án 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 

 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 18-i 
ülése napirendjének elfogadásáról       62/2012. 
 
1./ A Karcagi Rendırkapitányság 2011. évi tevékenységérıl szóló 
     beszámolóról         63/2012. 
 
     Borók Tibor r. alezredes ırsparancsnok kinevezésérıl    64/2012. 
 
2./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
      12/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete a 2011. évi 
       költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
3./   Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
       2012. évi támogatásáról vonatkozó igény benyújtásáról   65/2012. 
 
4./   Ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 
       2011. évben végzett belsı ellenırzésekrıl     66/2012. 
 
5./  Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
      13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete a szabálysértési 
      tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérıl 
 
6./  Kenderes Város Önkormányzatának tulajdonát képezı, 2571/2 hrsz-ú, 
      külterületi ipari park elnevezésérıl kivett terület bérbeadásáról   67/2012. 
 
7./ Védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról     68/2012. 
 
8./ Pályázat benyújtására „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
     Kenderesen” címmel a 4/2012.(III.1.) BM rendelet által kiírt 
     pályázatra          69/2012. 
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Napirend:          Szám: 
 
 
 
9./ Az Apáczai Csere János Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben 
     indítható elsı osztályok számáról       70/82012.
   
 

 


