
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 23-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,  Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 
 
Bejelentés nélkül távol. --- 
 
Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, 
Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, Majzikné Hanyicska Valéria, 
a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ munkatársa, Kuczeráné Sípos Judit, 
az Óvodai Egység vezetıje, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója,  Antal Szabolcs r. fıtörzsırmester, a kenderesi rendırırs parancsnoka, Borók 
Tibor r. alezredes, a kisújszállási Rendırırs parancsnoka, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár 
vezetıje, Mikes Ferencné, a Polgármesteri Hivatal gyámügyi vezetı fıtanácsosa, Kovács 
Sándorné, Farkas Györgyné,  Czakó István, Bodor Tamás, Knoch Ferencné, Kiss Milán, 
Németh Nikolett, Gyırfi Dalma, Fodor Imréné, Dr Ila Erzsébet meghívott, Dr Gaszparjan 
Karen jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 5 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, egy fı pedig késıbbre jelezte érkezését. 
 
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 volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 75/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 23-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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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napirendek megtárgyalása elıtt köszöntötte azokat a fiatalokat, akik 
saját területükön kimagaslóan teljesítettek, elvitték a város hírnevét országhatáron túlra is.  A 
Képviselı-testület elismeri magas színvonalú tevékenységüket. Megköszönte maga és a 
Képviselı-testület nevében mindazt a fáradságos munkát, ami az eredmények mögött van. 
 
Elismerésben részesült és az Alaptörvény díszkötetét vette át: Gyırfi Dalma táncpedagógus, 
Kiss Milán súlyemelı, Németh  Nikolett szépségkirálynı, valamint oklevelet kaptak a Dalma 
Dance Klub növendékei. 
 
A közelmúltban brutális rablótámadás történt a településen, amelynek elkövetıit rövid idın 
belül belül sikerült elfognia a rendırségnek. Köszöni a rendırök és polgárırök önzetlen 
munkáját. 
 
A Képviselı-testület a közrend, közbiztonság erısítése érdekében kifejtett tevékenység 
elismeréséül oklevélben és pénzjutalomban részesítette Borók Tibor r. alezredes urat, a 
kisújszállási Rendırırs parancsnokát, Antal Szabolcs r. fıtörzsırmester urat, a helyi 
Rendırörs parancsnokát, Czakó István urat, a Polgárırség helyi vezetıjét, valamint Dr 
Gaszparjan Karen urat a Polgárırség elnökhelyettesét. A Polgárırség helyi vezetıi  
szabadidejüket feláldozva mindent megtesznek a település közbiztonság erısítése érdekében, 
amelyhez nagy  lakossági összefogásra is szükség van. Kér mindenkit, akinek lehetısége van,  
vegyen részt a Polgárırség munkájában. 
Megköszönte a megjelentést, és további sikereket kívánt. 
 
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 a szociális 
ellátásokról szóló 19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló 

19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. május 23. 
 
(:PádárLászlóné:)      (Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
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2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 
5 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
15/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 

szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. május 23. 
 
 
(:PádárLászlóné:)      (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 Szociális és Egészségügyi bizottsági tag választásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Penti Emese, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja egészségügyi 
problémáira hivatkozva írásban lemondott bizottsági tagságáról. 
A lemondott bizottsági tag helyére Knoch Ferencné Kenderes, Somogyi Béla út 13. szám 
alatti lakos megválasztását javasolta a bizottság. Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van-
e ezzel kapcsolatban kérdésük, véleményük? 
 
CSATÁRI LAJOS: azt kérdezte Knoch Ferencnétıl, hogy a bizottság tagsággal kapcsolatban 
van-e újszerő elképzelése, terve? 
 
KNOCH FERENCNÉ: szeretné, ha a jövıben a Központi Konyha több lehetıséget kapna. A 
rendezvények lebonyolításában is szeretnének  a konyha dolgozói  részt vállalni.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 76/2012.(V. 23.) Kt. számú határozata 
Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag választásáról 
  
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Penti Emese Szociális 
 és Egészségügyi bizottsági tagságáról történı lemondását 2012. május 23. 
 napjával tudomásul veszi, és eddigi tevékenységét megköszöni. 
 A képviselı-testület Knoch Ferencnét Kenderes, Somogyi Béla út 13. szám 
 alatti lakost 2012. május 24. napjával a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 tagjává választja. 

A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a személyi változást Kenderes Város  
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 3. számú függelékén vezesse  
át. 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
 
Errıl: 1./ Penti Emese Kenderes, Damjanich út 20. 
 2./  Knoch Ferencné Kenderes, Somogyi Béla út 13. 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ahhoz, hogy Knoch Ferencné rész vegyen a Szociális és Egészségügyi 
bizottság munkájában, esküt kell tennie. Felkérte Knoch Ferencnét az eskütételre. 
 
Eskütétel 
 
(Az eskütételi okmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
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 
 
Átfogó értékelés Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2011. évi ellátásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a városban élı kiskorúak száma 988 fı. Szomorú tény, hogy a 0-6 
éves korúak, valamint a 7-13 éves korúak számát megvizsgálva, a születések száma jelentıs 
csökkenést mutat.  Kifejtette, hogy a fiatalokat mindenképpen itt kell tartani, amelynek 
érdekében minden lehetıséget meg kell ragadni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a jövıben a büntethetıség 14 évrıl 12 éves korra fog módosulni. A 
fiatalkorúak esetében nagyon fontos a megelızés, annak érdekében, hogy minél kevesebb 
fiatal kerüljön intézetbe, vagy fiatalkorúak börtönébe. Sajnos a városban is kézzelfoghatók a 
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 problémák. Javasolta, hogy az illetékes szakemberek alkalmanként éjszaka is ellenırizzék a 
városban a fiatalkorúakat..  
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA:  korábban teljesítettek járırszolgálatot az éjszakai 
órákban, amelyet rendıri felügyelet mellett végeztek. Ezek száma az utóbbi idıben  
lecsökkent. Amennyiben a rendırséggel egyeztetnek ez ügyben, természetesen folytatják az 
éjszakai járırszolgálatot. Örülnének neki, ha a polgárırség, rendırség és a gyermekvédelmi 
szakemberek közösen segítenék egymás munkáját. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy mindenképpen a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak kell kezdeményezni, koordinálni a járırszolgálatot, hisz náluk ismertek azok a 
problémás esetek, akiket fokozottan kell felügyelni. Fel kell venni a kapcsolatot a 
rendırséggel. A gyámhatóság részérıl naponta érzékelik a problémákat, egyre több a 
fiatalkorúak és gyermekkorúak körében elkövetett bőncselekmények száma. Ezeknek a 
gyerekeknek folyamatosan romlik a szociális helyzetük, és fokozott figyelmet igényelnek. 
Naponta emelik ki a veszélyeztetett gyerekeket a családokból, leginkább azért, mert azt látják, 
hogy a bőnelkövetık köre velük egyre gyorsabban bıvül. Nagyon sajnálatos tendencia, akkor, 
amikor azt látják, hogy iskoláskorú gyermekek vesznek részt – idınként szülıi invitálásra – 
bőncselekmények elkövetésében. Az érintett intézmények -gyermekjóléti szolgálat, 
gyámhatóság, nevelési oktatási intézmények-  nagyon nehéz helyzetben vannak. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: egyre fiatalabb korú elkövetıkkel találkoznak. Egy  
bőncselekmény  felderítése kapcsán  találkoztak olyan elkövetıkkel, akik közül a legkisebb 7 
éves volt. 
 
FARKAS GYÖRGYNÉ: a társszervek közötti együttmőködést hiányolja. A napokban 
tartottak városi szintő éves beszámolót a Gyermekjóléti Szolgálatnál, amelyen csak az óvoda 
részérıl voltak jelen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, tolmácsolja az intézmény 
vezetıjének a városi szintő megbeszélések hatékony megszervezésének fontosságát. Ne 
várjanak el együttmőködést, ha nem tudják megbeszélni a problémákat. 
 
KOVÁCS SÁNDORNÉ: az eredeti idıpontról nem tudott, a módosított idıpontról telefonon 
tájékoztatták, de az idı rövidsége miatt azon nem tudott részt venni. A településen korábban 
is meglévı probléma felgyorsult, és hatványozottabban jelentkezik, ezért az intézményeknek 
folyamatosan  napi kapcsolatban kell állniuk.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság érzékelte, hogy 
milyen súlyos problémáról van szó, ezért a járırszolgálat beindítását korábban is támogatta. 
Örül, hogy ismét felvetıdött ennek szükségessége. Sajnálja, hogy a roma nemzetiségi 
önkormányzat részérıl nincs jelen senki a testületi ülésen. Kezdeményezte az oktatási 
intézményeknél független gyermekvédelmi felelıs beállítását. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 50 perckor megérkezett, így a 
képviselı-testület jelenlévı tagjainak száma 6 fı. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta a Képviselı-testületnek olyan tartalmú határozat elfogadását, 
amelyben a Gyermekjóléti Szolgálat vezetésének figyelmét felhívják a téma fontosságára és 
sokkal fajsúlyosabb kezelésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 
ellátásáról készített átfogó értékelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti  

és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
A Képviselı-testület felhívja a Gyermekjóléti Szolgálat vezetésének figyelmét a 
téma fontosságára és fajsúlyosabb kezelésére. 

 A Képviselı-testület az átfogó értékelést elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal  

    5000 Szolnok, Ady E. út 35.-37. 
                      2./ Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat  
                           intézményvezetıje, Helyben 
                      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Mikes Ferencné gyámügyi vezetı-fıtanácsos, 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 
 
Beszámoló a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház munkájáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Ács Andrea Éva és Bodor Tamás. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: azokat a kiegészítéseket ismerteti, amelyet a bizottsági ülésen is 
megtett. A beszámolóból kitőnik, hogy nem egyenlı arányban számolnak be a különbözı 
területekrıl. Ennek az az oka, hogy idegenforgalmi beszámolót évente több alkalommal 
készítettek. A beszámoló 6. oldalán  a Trianoni megemlékezésnél a FIDESZT Polgári Körre 
javasolja módosítani. Többször felmerült, hogy miért nem látogatják többen az esti, éjszakai 
rendezvényeket. Ez a probléma a közbiztonság helyzetével hozható összefüggésben, ugyanis 
nem merik az emberek a lakásukat otthagyni.. Úgy gondolja, hogy errıl is beszélni kell. 
 
BODOR TAMÁS: a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéseit kívánja ismertetni. A 20 
hónapja létrejött honlapjukat 47.731 fı látogatta, amely napi átlag 80 fı látogatót jelent. A 
nyári szezonban (május 1. és szeptember 30. között) Csatári Lajos képviselı úr  
sportkitüntetésekbıl és újságokból álló győjteménye látható, amely színesebbé és 
változatosabbá teszi a kiállítást. A három naposra tervezett Horthy István országos 
emléknapon, szeptember 2-án lesz Kenderesen az újratemetési évforduló, valamint 
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 megemlékeznek Horthy István halálának 70. évfordulójáról, amely országos szintő 
rendezvény lesz. Polgármester asszonnyal részt vett Debrecenben, a református kollégium 
falára visszahelyezett Horthy Miklós tábla avatásán.  Javasolták a Nemzeti Kegyeleti és 
Emlékhely Bizottságnak, hogy a Horthy kastélyt nyilvánítsák történelmi emlékhellyé. 
Hivatalosan megkapták az értesítést, miszerint a bizottság nem támogatja ezt a javaslatot. 
Ennek egyik oka, hogy kollégium mőködik a kastélyban, a másik pedig az, hogy a Horthy 
kripta országos védelem alatt áll. A történelmi emlékhellyé nyilvánításról évente egyszer, 
májusban döntenek. A Cervitan Grafikai stúdió ingyenes megjelenést kínált fel a Horthy 
kastélyról. Kiadványukban az országban található kastélyokat mutatják be. A Mővelıdési Ház 
részérıl indítványozzák a Horthy emlékhelyek látogatási rendjérıl szóló rendelet módosítását. 
A rendeletben foglaltak szerint az idegenforgalomból származó bevétel 20 %-a a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégiumot illeti meg. Kérik, hogy ez a rendelkezés kerüljön ki a 
rendeletbıl.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság részletesen 
megtárgyalta az anyagot, melyet tartalmasnak és sokrétőnek ítélt meg. A bizottság 
megállapította, hogy színvonalas munka folyik az intézményben. A beszámolót elfogadásra 
javasolják.. Az említett rendeletmódosítás kapcsán vetıdött fel a bizottsági ülésen, hogy a 
kastély és múzeum között évek óta húzódó vitát rendezni kell. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a felvetett problémára az iskola vezetésének kompetenciája 
reagálnia. Támogatja, hogy a problémát minél elıbb rendezni kell. Javasolta, hogy a nyári 
idıszakban a Könyvtár dolgozói kapcsolódjanak be az idegenforgalomba, mivel folyamatosan 
létszámgonddal küzd az intézmény. 
 
BODOR TAMÁS: az igazgató úrral korábban történt egyeztetés során abban állapodtak meg, 
hogy a kastélyba érkezı vendégek használhatják a vendégek számára kialakított illemhelyet. 
Néhány héttel ezelıtt igazgató úr közölte, hogy találjanak más megoldást, mert az iskolának 
magas költséget jelent annak karbantartása. Olyan megoldást találtak, hogy a vendégek ezek 
után nem fogják használni a kastélyban található mosdót. Ezért kérték azt, hogy az 
idegenforgalomból származó bevétel teljes egészében ıket illesse, és indítványozták a 
rendelet módosítását. A nyári idıszakban problémát jelent a megfelelı létszám biztosítása, 
amelyhez a Könyvtár 2 hónapos idıtartamra egy munkatársat biztosít. Amikor kaptak 
megfelelı létszámot, akkor márciustól októberig heti 7 napot voltak nyitva. Sajnos most kevés 
embert kapnak, és azokat is csak 6 órás foglalkoztatással. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a hatályos rendeletben foglaltakat be kell tartani. A bizottsági ülésen is 
elmondta, hogy a Horthy-túra elsı állomása a múzeum legyen, ahol van illemhelyiség. 
Egyetértett Csatári Lajos képviselı úrral abban a bizottsági ülésen, hogy a vendégek egy része 
nem vált belépıjegyet, mert a kastély ingyenes megtekintése után nem kíván bemenni a 
kiállító terembe.   Véleménye szerint erre sürgısen megoldást kell találni. Mindenkinek be 
kell tartani az önkormányzati rendeletben foglaltakat. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: szomorú, hogy az ide érkezı vendégek  itt szembesülnek azzal, hogy a 
mosdóhasználatot sem engedik meg számukra.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: ezt a kérdést minél elıbb rendezni kell. 
 
CSATÁRI LAJOS: a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a beszámolót. Azért emelne 
ki egy-két gondolatot, mivel nem mindenki volt jelen a bizottsági ülésen. A fiatalok kulturált 
szórakozása érdekében fontosnak tartaná az Ifjúsági Klub mőködésének beindítását, amelyet 
többen szorgalmaztak.  A beszámolóval kapcsolatban nem tett bíráló megjegyzést, most is 
csak baráti alapon mondja, hogy, ha politikai fogalmakat használnak, kezeljék helyén a 
dolgokat. A beszámoló utolsó oldalán szereplı megállapítással részben ért egyet. Az említett 
erkölcsi felemelkedést elfogadja, a gazdasági felemelkedést pontosítaná az alábbiakkal: Az 
ország Európa középmezınyének felsı részéhez jutott.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  örül, hogy képviselıtársai is csatlakoznak az ı korábban 
megfogalmazott gondolataihoz, mivel nem történt semmi a fiatalok kulturált szórakozásának 
biztosítása tekintetében. A Mővelıdési Ház vezetésének tovább kell dolgoznia ennek 
érdekében. Az idegenforgalommal kapcsolatban úgy véli, hogy Bodor Tamás személyében 
megfelelı embert találtak a megfelelı helyre.  További sok sikert kíván számára. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: Baktai Kálmán képviselı úrtól kérdezte, hogy mit ért kulturált 
szórakozás alatt? 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a környezı településeken minden héten van rendezvény, ahol kulturált 
szórakozás folyik.  Ha ott tudják biztosítani, akkor itt Kenderesen is meg lehetne oldani.  
Tisztában van azzal, hogy nem könnyő a helyzet, de az intézményvezetınek igazodni kell 
ehhez, és meg kell találnia a megfelelı megoldást. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: az Ifjúsági Klub tagjai a tavalyi évben 15 alkalommal találkoztak. 
Lakatos Tímea a klub vezetıje, aki mind a felnıtt társadalomban, mind az ifjúság 
közösségében otthonosan mozog. Rengeteg programot szervezett, többek között zenés estet, 
filmvetítést, elıadásokat, amelyeken voltak fiatalok, de sajnos a nyár végére megszőnt az 
érdeklıdés a klub programjai iránt. A beszámolóban is leírta, hogy nagyon nehéz „megfogni” 
a fiatalokat, ugyanis érdeklıdésük elfordul az ún. „virtuális” illetve a média által sulykolt 
értéktelen világ felé. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy a tavalyi próbálkozásokban az 
intézmény partner volt, sıt most is meg fog adni minden segítséget annak, akinek ilyen irányú 
tervei vannak. Abba nem fog  belemenni, hogy az intézményt a bőnelkövetés és drogterjesztés 
helyszínéül használják, mert akkor kizárják azokat a fiatalokat, akik igénylik a kulturált 
szórakozást. Az a véleménye, hogy sok az alulszocializált fiatal, akik nem tudnak 
beilleszkedni közösségbe. Számtalan rendezvényüket kellett bezárni verekedés miatt. A 
Mővelıdési Ház dolgozói nyitottak minden elképzelésre, de egyedül nem tudják ellátni az 
ilyen feladatokat. A jövıre nézve kéri a Gyermekjóléti Szolgálat, a rendırség, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság és a roma nemzetiségi önkormányzat segítségét.  
 
CSATÁRI LAJOS: teljes mértékben megérti az intézmény vezetıjét, ehhez kevés a 
Mővelıdési Ház. Javasolta megszólítani a fiatalokat, és igényfelmérést végezni körükben. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a fiatalok között nagyon sok a gátlásos gyerek, akik gátlásaikat 
alkohollal próbálják oldani. A vendéglátó egységek tulajdonosai sem merik felvállalni 
rendezvények szervezését, az ismert problémák miatt. Ki kellene kérni a fiatalok véleményét, 
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 arról, hogy mit szeretnének. Maguk közül ki kell szőrni azokat, akik nem tartják be az 
együttélés szabályait. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a jövıben  az érintett területek szorosabb együttmőködése szükséges.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nagy feladatot jelent a mai közrend, közbiztonsági helyzetben a 
kulturált szórakozás megteremtése. Amennyiben konszolidált lenne a közbiztonság helyzete, 
támogatná a rendszeres disco és táncos rendezvények szervezését, de akkor, amikor ilyen 
felfokozott a hangulat a városban, nem biztos, hogy  megvalósítható.  Kéri az intézménytıl, 
hogy készítsenek írásos igényfelmérést a fiatalok körében, hogy milyen lehetıségekben 
partnerek, amelynek megfelelıen alakítsák ki a programokat. Úgy gondolja, hogy a 
beszámoló hően tükrözi azt a munkát, amelyet az intézményben végeztek, amelyet a 
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA:  tudja, hogy milyen munkát végeznek a Mővelıdési 
Ház dolgozói a rendezvények alkalmával. Kérdése az, hogy ki lehet-e tiltani a 
rendezvényekrıl azokat a személyeket, akik nem tudnak kulturáltan szórakozni? 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: az intézmény Házirendje tartalmaz ilyen irányú szabályokat. A 
probléma az, hogy hogyan foganatosítsa azokat? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 78/2012.(V.23.) kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház beszámolójáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Móricz 
 Zsigmond Mővelıdési Ház munkájáról szóló beszámolót, melyet a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
 
 
           Errıl: 1./ Ács Andrea Éva intézményvezetı, Helyben 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Beszámoló a Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság a beszámolót 
megtárgyalta és megállapította, hogy az intézményben nagyon sokrétő munka folyik, amelyért 
elismerését fejezi ki. A beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság. 
 
CSATÁRI LAJOS: a múzeumi könyvtár alapító tagjai közé sorolja magát néhány 
kollegájával együtt. Többször átnézte a könyvállományt, amelyben csodálatos mővek vannak.  
Úgy látja, hogy kevesen látogatják, nincs kihasználva, ezért azt javasolta, hogy a múzeumi 
könyvtár kölcsönözzön korlátozott számú kötetet a helyi könyvtárnak, mivel ott több a 
látogató.  
 
BODOR TAMÁS: részérıl ennek semmi akadálya nincs. A múzeumi könyvtárat fıleg 
fıiskolások és egyetemisták használják  szakdolgozatok, elıadások anyagának győjtéséhez. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ: a múzeumi könyvtár állományát ismeri, az adatok rögzítésében is 
részt vett. A győjtıköri szabályzat leírja, hogy melyek azok a mővek, amelyek egy városi 
könyvtárban kötelezıen meg kell, hogy legyenek. Véleménye szerint a múzeumi könyvtár 
illik a jelenlegi környezetbe, és hagyják meg eredeti helyén. Amennyiben érdeklıdés lesz 
ilyen témájú könyvek iránt, természetesen segítséget fog nyújtani. Eddig ilyen irányú 
megkeresés még nem történt.  
 
BAKTAI KÁLMÁN: a beszámolóból kitőnik, hogy milyen széles skálán tevékenykedik az 
intézmény. Nemcsak  könyvtári munkát végeznek, hanem elıadásokat szerveznek, különféle 
szociális és egészségügyi problémákra hívják fel a figyelmet. Az intézmény vezetıje jól 
menedzseli az intézményt. Elismerését fejezi ki a dolgozóknak is munkájukért. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 6 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
a   Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységérıl szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Kenderesi  
 Városi Könyvtár tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
 
 
           Errıl: 1./ Mikola Istvánné intézményvezetı, Helyben 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
7.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
a) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 80/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 191/2010.(X.27.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. június 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 polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidı: 2012. június 1. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Magyar út 8. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
b) Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 81/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

a Városi Könyvtár 196/2010.(X.27.) Kt. számú határozatával elfogadott alapító 
okiratát 2012. június 1-i hatállyal a határozat 1.  
számú mellékletét képezı módosító okirat szerint módosítja. 
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Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidı: 2012. június 1. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Mikola Istvánné Városi Könyvtár intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 

     33. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Magyar út 8. 
 
  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 földgáz energia közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról és a 
szükséges fedezet kiegészítésérıl 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
a) 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 82/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata földgázenergia szállításra vonatkozó nyílt közbeszerzési 
eljárás nyertesének kiválasztásáról és a pénzügyi fedezet kiegészítésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:  

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti tárgyú nyílt közbeszerzési 

eljárás I. rész nyerteseként megjelöli és kiválasztja az alábbi ajánlattevıt: 
Ajánlattevı neve: GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 
Ajánlattevı címe: 6724. Szeged, Pulcz u. 44. 
Ajánlata:  197,24 Ft/m3 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1./ ponthoz kapcsolódóan a 

költségvetés átcsoportosításával a pénzügyi fedezetet 2.742.000,-Ft-tal kiegészíti és 
ezzel a fedezetet 11.448.600,-Ft-ra módosítja. 
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3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a eljárást I. részét lezáró 
szerzıdés megkötésére. 

 
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzési eljárás II. részét 

eredménytelennek nyilvánítja beérkezett ajánlatok hiányában. 
 
5./ A Képviselı-testület az elkészített írásbeli összegezést elfogadja. 

 
 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
5./ GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 6724. Szeged, Pulcz u. 44. 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
Krokavecz László alpolgármester 15 óra 40 perckor távozott a terembıl, a képviselı-
testület létszáma 5 fı. 
 
b)  a földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról és a 

lebonyolító szervezet kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak 
kiválasztásáról szóló 47/2012.(III.29.) Kt. számú határozat módosításáról 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselı-testület március 29-i ülésén 
hozott 47/2012.(III.29.) Kt. számú határozat 1./ pontjának módosítása vált szükségessé. 
Javasolta a határozat 1./ pont második bekezdésének alábbiak szerinti módosítását: „A 
megbízási díjat 490.000 Ft + ÁFA mértékben határozza meg, mely tartalmazza a 
hirdetmények feladási költségeit és az esetleges módosítási költségeket is. A megbízási díjat 
12 havi részletfizetésben (12 x 60.000 Ft) szükséges finanszírozni.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 83/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
a földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról és a lebonyolító szervezet 
kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról szóló 47/2012.(III.29.) Kt. 
számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete a 47/2012.(III.29.) Kt. számú 
 határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
 „1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést 
  megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti elnevezéső közbeszerzési eljárást 
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megindítja, valamint a földgáz energia beszerzése tárgyú beszerzési eljárás 
teljes körő lebonyolítására megbízási szerzıdést köt a Sourcing Hungary  
Kft-vel (székhely: 1138 Bp., Meder u. 8.). 
 
A megbízási díjat 490.000 Ft + ÁFA mértékben határozza meg. A megbízási  
díjat 12 havi részletfizetésben (12 x 60.000 Ft) szükséges finanszírozni.” 

 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
  4./ Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder út 8. 
  5./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, 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 
 
Az Óvodai Egység névváltoztatásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 84/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység névváltoztatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 
 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) a.) pontjában biztosított jogkörében  
  Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység  elnevezését – 2012. szeptember 1-tıl 

TARKA-BARKA ÓVODA elnevezésre módosítja. 
 
A Képviselı-testület megbízza Dr. Gaszparjan Karen jegyzıt az intézmény alapító 
okiratának átdolgozásával. 
 
Felelıs: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı 
Határidı: 2012. július 31. 
 
Errıl:  1./ Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı, Helyben 
           2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
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10.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés óvodai csoport megszüntetésérıl 
 
Krokavecz László alpolgármester 15 óra 50 perckor visszaérkezett az ülésre, a 
képviselı-testület létszáma 6 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bánhalmai óvodában annyira lecsökkent a gyermeklétszám, hogy a 
következı nevelési évben Bánhalmán külön óvodai csoportot nem tudnak mőködtetni. 
Javasolja, hogy a képviselı-testület szándéknyilatkozat formájában nyilvánítsa ki azon 
szándékát, miszerint a bánhalmai óvodai csoportot meg kívánja szüntetni. Az óvodai csoport 
megszüntetése elıtt az önkormányzatnak rendelkezni kell független közoktatási szakértıi 
véleménnyel. A független közoktatási szakértı személyére a Kormányhivatal tesz javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 85/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Óvodai Egység bánhalmai tagóvodájának megszüntetésérıl 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezte azon 
 szándékát, mely szerint az Óvodai Egység bánhalmai tagóvodáját – tekintettel  
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés 
 c.) pontjára –  megszüntetését tervezi 2012. szeptember 1-tıl.  
           
 Errıl: 1./ Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           
           é r t e s ü l n e k. 
 

 
11.  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 
 
Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 86/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, és 
azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen, Helyben 
  3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 

 
 
12.  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 
 
a) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményi átvilágításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi 
Fıosztályától érkezett egy levél a szakképzı iskola VM részére történı átadásával 
kapcsolatban. Az önkormányzatot, mint a felajánlott kenderesi mezıgazdasági szakképzést 
folytató iskola fenntartóját kérték arra, hogy engedélyezze a BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. 
szakértıinek az átvételi döntést megalapozó intézményátvilágítás elvégzését az iskolában. 
Javasolja a képviselı-testületnek az engedély megadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 87/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményi átvilágításáról 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium fenntartójaként hozzájárul és engedélyezi 

 a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a BUDAPEST PRIV-INVEST 
 Kft. részére az intézményi átvilágítás elvégzését. 
 
 Errıl: 1./ Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. 
  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
b) Kunos Lajos Béla ingatlan felajánlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kunos Lajos Béla 5900 Orosháza, Könd út 78/C. 3/10. szám alatti 
lakos írásban felajánlotta az önkormányzatnak a kenderesi 1354. tulajdoni lapon nyilvántartott 
1216 hrsz-ú 1575 m2 területő Szent István út 45. szám alatt lévı telket 1.500.000,- Ft  
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vételárért. Tagadhatatlan, hogy nagy szüksége lenne az önkormányzatnak erre a területre, 
mivel ez a telek a jövıben kialakítandó szabadtéri rendezvénytér mellett helyezkedik el. A 
megjelölt eladási árat azonban nagyon magasnak tartja, ezért 1.500.000,- Ft-ért nem javasolja 
a telek megvásárlását. Véleménye szerint ez a terület bruttó 500.000 Ft-nál nem ér többet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 88/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi, Szent István út 45. szám alatti 1216 hrsz-ú telek felajánlásáról 
 

 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete, megtárgyalta 
Kunos Lajos Béla Orosháza, Könd u 78/C. 3/10. szám alatti lakos 
ingatlan értékesítésre vonatkozó ajánlatát, és úgy döntött, hogy nem 
fogadja el a felkínált összegért a kenderesi 1354. tulajdoni lapon nyilvántartott  
1216 hrsz-ú 1575 m2 területő Kenderes, Szent István út 45. szám alatti telket. 
A képviselı-testület a telket bruttó 500.000 Ft-os vételárért tudná megvásárolni. 

 
Errıl: 1./ Kunos Lajos Béla 5000 Szolnok, Halsütı út 12. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 

 
c) Dr. Bencze Miklós ingatlanvásárlási szándékáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Dr. Bencze Miklós kérelmét. Dr. Bencze Miklós az ALMI-
MED Kft. képviseletében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Kenderes, 
Szent István út 33/1. szám alatti szolgálati lakás értékesítéséhez járuljon hozzá a képviselı-
testület.  A szolgálati lakásrészt vissza nem térítendı pályázati forrás igénybevételével, 
önrésszel és banki hitellel tudná megvásárolni. Az önkormányzat a rendelıt és a szolgálati 
lakást 27 millió forintért vásárolta meg. Az önkormányzati vagyon védelme érdekében úgy 
gondolja, hogy a fenti vételárnál kevesebbért nem lehet értékesíteni az ingatlant. A vásárlási 
kérelmet abban az esetben tudja támogatni, amennyiben az orvosi rendelı önkormányzati 
tulajdonban marad, és csak a szolgálati lakás kerül értékesítésre. Az értékesítéssel 
kapcsolatban több problémás kérdés merült fel. Az önkormányzat az ingatlant kedvezményes 
kamatozású hitelbıl vásárolta meg, melyre jelzálogjog került bejegyzésre, továbbá az orvosi 
rendelı és a szolgálati lakás egy helyrajzi számon szerepel. Mindezek ellenére javasolta a 
képviselı-testületnek, hogy támogassa Dr. Bencze Miklós ingatlanvásárlási kérelmét. 
Megkérte a pénzügyi osztályvezetıt a pénzintézettel történı egyeztetésre.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA: az orvosi rendelı és lakás megvásárlásához, valamint a mőfüves pálya 
kivitelezéséhez az önkormányzat úgynevezett keretbiztosítéki jelzálogjoggal terhelt ingatlan  
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kört jelölt meg a felvett hitel fedezetként. Ezek között az ingatlanok között szerepelt 
hitelbiztosítékként az orvosi rendelı és szolgálati lakás is, ezért errıl részben vagy egészben 
nem lehet lemondani. Az ingatlan értékesítése esetén, a felvett hitel összegét vissza kell 
fizetni. A hitel visszafizetése pénzügyi szempontból nem kedvezı az önkormányzatnak, mivel 
4,5 %-os kedvezményes kamatozású hitelrıl van szó. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy támogassa a képviselı-testület Dr. Bencze Miklós 
elképzelését, mivel a szándéknyilatkozat nélkül nem tudja benyújtani a pályázatát. Az 
önkormányzatnak nagy szüksége lenne szolgálati lakásokra. Az ingatlan vételárából olyan 
ingatlanokat lehetne vásárolni, amelyeket a jövıben rendıri és védınıi szolgálati lakásként 
tudnának használni. 
 
BÍRÓ CSABA úgy gondolja, hogy a bankoktól jelenleg kedvezményes kamatozású hitelt 
szolgálati lakás vásárlásra nem kaphat az önkormányzat. Az önkormányzatok ingatag 
pénzügyi helyzetére tekintettel valószínő, hogy a bankok a korábbi feltételeknél szigorúbb 
feltételeket határoznának meg. A 10 millió forint feletti hitelfelvétel esetén a Kormány 
engedélye szükséges. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja a képviselı-testületnek a szándéknyilatkozat meghozatalát. 
Az ingatlan értékesítési áráról az ingatlanszakértıi vélemény beszerzését követıen dönt a 
testület. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 89/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete kifejezte azon szándékát, 
miszerint a tulajdonát képezı Kenderes, Szent I. út 33/1. szám alatti önkormányzati  
lakását értékesíteni kívánja az ALMI-MED Kft. (5331 Kenderes, Szent István 
út 33/1., képviseletében eljáró: Dr. Bencze Miklós) részére. 

  
 Errıl: 1./ Dr. Bencze Miklós Kenderes, Szent István út 33/1. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS kérte, hogy Baktai Kálmán képviselı indítványára a következı testületi 
ülésen térjenek vissza. A lakosság részérıl több jelzés érkezett felé a Turgonyi út végén 
elhelyezett üveghulladékkal kapcsolatban. Az üveghulladék kezelése különös gondoskodást 
igényel, ezért kéri annak a szakszerő elhelyezését. Elmondta, hogy az állattartó gazdák  
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többségének nagy gondot okoz a sertések értékesítése. A környékben lévı átvevıhelyeken 
csak nagyon nyomott áron tudják értékesíteni az állatokat. Az önellátásra történı 
berendezkedés szempontjából sürgetınek tartja a vágópont mielıbbi kialakítását. Közreadta a 
tulajdonában lévı egyik város helyi fizetıeszközét, és kérte, hogy gondolkodjon el a testület a 
helyi pénz kiadásának lehetıségérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az üveghulladék szakszerő elhelyezésérıl haladéktalanul intézkedik. A 
vágópont kialakításával kapcsolatban már több alkalommal folytatott megbeszélést a 
Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársaival és a miniszter úrral. Az önkormányzat 
segítsége és a külsı lehetıségek kihasználásán túl, nagyon fontosnak tartja a gazdatársadalom 
összefogását. Véleménye szerint, a helyi pénz kiadásához stabil pénzügyi háttérre és 
megerısödött gazdálkodásra lenne szükség. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ jelezte, hogy az útkeresztezıdésnél lévı jelzıtábla megdılt, ezért kérte 
annak helyreállítását. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA a pályázat író csoport tájékoztatása alapján elmondta, hogy 
lehetıség nyílik pályázati forrás kihasználásával az általa használt szolgálati lakás felújítására. 
A pályázatot június 1-jétıl – viszonylag rövid ideig – lehet benyújtani, az elnyerhetı 
maximális összeg 10 millió forint. A pályázat benyújtásának egyik feltétele a tartós 
lakásbérleti szerzıdés fennállása. Jelenleg az önkormányzattal magánszemélyként áll 
szerzıdéses jogviszonyban,  a pályázat benyújtásához azonban az önkormányzatnak kell 
tartós lakásbérleti szerzıdéses jogviszonyban állni a Bt-vel. A lakásbérleti szerzıdés 
módosításához kéri a képviselı testület hozzájárulását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja a képviselı-testületnek, hogy járuljon hozzá a bérleti 
szerzıdés módosításához. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 90/2012.(V.23.) Kt. számú határozata 
Dr. Barta Zsuzsanna Kenderes, Petıfi út 1/1. háziorvos lakásbérleti szerzıdésének 
módosításáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a tulajdonát 

képezı Kenderes, Petıfi út 1/1. szám alatti önkormányzati lakás bérleti 
szerzıdésének módosításához. 
A képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a bérleti 
szerzıdés aláírására. 
 
Errıl: 1./ Dr. Barta Zsuzsanna Kenderes, Petıfi út 1/1. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
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NAGYNÉ LENGE MARGIT szeretettel vár minden jelenlévıt az Apáczai Csere János 
Általános Iskola szervezésében megrendezésre kerülı  Tátrai Emléktornára és a Juniálisra. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT június 1-jén az Óvoda szeretettel vár minden érdeklıdıt a 
„Gyermeknapi Ovi Buli” programjaira. Egymást érik a különbözı rendezvények, május 28-án  
Városi Gyermeknap, június 1-jén az óvodai gyermeknap, június 2-án az általános iskola 
programja. A jövı évi rendezvények tervezésével kapcsolatban az Óvodai Egység részérıl 
úgy gondolják, hogy összefogásra lenne szükség, és közösen kellene megrendezni a 
különbözı programokat. Véleménye szerint, inkább kevesebb, de színvonalasabb 
rendezvényre lenne szükség. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT az általános iskola programjának megrendezése a Túrkevei 
Juhászfesztivál idıpontja miatt került erre az idıpontra. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA szeretettel várja az érdeklıdıket a Mővelıdési Házban megrendezésre 
kerülı Pünkösdi Vigasságra, valamint a Korda Vince Mővészeti Iskola néptánc és vizsga 
gálájára. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a vágópont kialakításával kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta, 
hogy csak vállalkozók nyújthatnak be pályázatot, ezért a középiskola, mint önkormányzati 
fenntartású intézmény kiesik a pályázók körébıl. A vállalkozó azonban tartós bérlet 
formájában az iskola területén üzemeltethetné a vágópontot. Alpolgármesteri tisztségébıl 
kifolyólag korábban olyan kijelentést tett, hogy nem szállít zöldségféléket a Központi 
Konyhára. Tájékoztatásul elmondta, hogy az elmúlt idıszakban két alkalommal nem tartotta 
magát ehhez a kijelentéséhez. Úgy gondolja, hogy a zöldségfélék értékesítése során a 
konyhavezetıvel külön tudják választani a betöltött tisztségét és a magánemberként folytatott 
mezıgazdasági tevékenységét. 
 
KNOCH FERENCNÉ elmondta, hogy az ominózus eset következtében drasztikusan 
visszaesett a tejvásárlás az automatánál. Felmérhetetlen kárt okoztak az elkövetık. 
Amennyiben tartós marad a visszaesés, úgy a termelı nem tudja vállalni a tej átszállítását 
Kisújszállásról.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 25 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. május 23-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 

 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 23-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      75/2012. 
 
Elismerések átadása 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 
     szóló 19/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     15/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete Kenderes Város 
     Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
     szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Szociális és Egészségügyi Bizottsági tag választásáról   76/2012. 
 
     Knoch Ferencné eskütétele 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak 2011. évi ellátásáról készített átfogó értékelés  77/2012. 
 
5./ A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház beszámolójáról   78/2012. 
 
6./ A Kenderesi Városi Könyvtár tevékenységérıl szóló 
     beszámolóról        79/2012. 
 
7./  
a.) Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
     alapító okiratának módosításáról      80/2012. 
 
b.) Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról   81/2012. 
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Napirend         Szám 
 
8./ 
 
a.) Kenderes Város Önkormányzata földgázenergia szállításra 

vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztásáról 
és a pénzügyi fedezet kiegészítésérıl     82/2012. 
 
 

b.) A földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a lebonyolító szervezet kiválasztásáról,  
valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról szóló 
47/2012.(III.29.) Kt. számú határozat módosításáról   83/2012. 
 

9./  Kenderes Város Önkormányzat óvodai Egység névváltoztatásáról 84/2012. 
 
10./ Kenderesi Óvodai Egység bánhalmai tagóvodájának 
       megszüntetésérıl        85/2012. 
 
11./ Tájékoztató lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról  86/2012. 
 
12./ 
 
a.)   A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
       intézményi átvilágításáról      87/2012. 
 
b.)  A Kenderes, Szent István út 45. szám alatti, 
      1216 hrsz-ú telek felajánlásáról                     88/2012. 
 
c.)  Szándéknyilatkozat Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti  
      önkormányzati ingatlan értékesítésérıl     89/2012. 
 
       Dr Barta Zsuzsanna Kenderes, Petıfi út 1/1. háziorvos 
       lakásbérleti szerzıdésének módosításáról    90/2012. 


