
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.május 30-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr  Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné önkormányzati képviselı 
 
Bejelentés nélkül távol:  --- 
 
Jelen vannak továbbá: Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft vezetıje, Dr Gaszparjan 
Karen jegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: polgármester 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. 
 
CSATÁRI LAJOS javasolta, hogy a kiküldött napirendek megtárgyalása után egyebek 
megtárgyalására is kerüljön sor. 
 
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúan egyetértett, és 5 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2012.(V.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 30-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés „Kenderes Város Önkormányzata „Földgáz energia – Egyetemes 
szolgáltatásba történı visszalépés a 20 m3 /h alatti fogyasztási helyek tekintetében” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról 
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A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy a közbeszerzési eljárás mely intézményeket nem 
érinti? 
 
BÍRÓ CSABA:  a középiskola önállóan végzi a közbeszerzést, ezen kívül a 20 m3/h feletti 
fogyasztókat nem érinti ez az eljárás, ebbe tartozik a Mővelıdési Ház, Óvodai Egység, 
valamint a Központi Konyha. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2012.(V.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata „ Földgáz energia - Egyetemes szolgáltatásba történı 
visszalépés a 20m3/h alatti fogyasztási helyek tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés meghozataláról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Földgáz energia - egyetemes 

szolgáltatásba történı visszalépés a 20m3/h alatti fogyasztási helyek tekintetében” 
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívására benyújtott 
ajánlatokról a Bírálóbizottság elıterjesztését és értékelését elfogadja. 

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

közbeszerzési eljárásban nyertesként hirdeti ki a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató 
Zrt -t (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.), amelynek ajánlata, mint a 
legkedvezıbb ajánlati ár: nettó 121,46 Ft/m3. 

 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés megkötésére. 
 

 
 
Errıl értesül:  

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./ TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt., 4200. Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

 
 
 
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 
 
Beszámoló a Kenderesi Nonprofit Kft 2011. évi közhasznúsági jelentésérıl, valamint 
mérleg beszámolójáról 



 
- 3 – 

 
 

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Korpás Bálint. 
 
KORPÁS BÁLINT: két javítás szükséges az anyagban. A jelentés elsı bekezdésének elsı és 
utolsó sorában szereplı közalapítvány szót Kft-re kéri javítani. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nem tartja szerencsés dolognak a könyvvizsgáló záradékban 
szereplı megállapítást, mely szerint a Kft saját tıkéje 48 %-ra csökkent. Érdeklıdött, hogy a 
tésztaüzem üzemeltetését a Kft végzi-e, valamint a START közmunkaprogramban való 
bekapcsolódásról érdeklıdött. Szorgalmazta a vágópont kialakítását, amellyel kapcsolatban is 
javasolta a Kft közremőködésének lehetıségét megvizsgálni.  
 
KORPÁS BÁLINT: a Nonprofit Kft alakította ki a tésztaüzemet. A foglalkoztatást a START 
közmunkaprogram keretében végezték, amely április 30-val lejárt. Jelenleg folyamatban van a 
Munkaügyi Központnál a továbbfoglalkoztatás igénylése, információja szerint 70 %-os bér és 
járuléktámogatás biztosítása mellett két fıt tudnak biztosítani.  A tésztaüzemben beszerelésre 
került egy korszerő elektromos tésztakészítı gép, amely üzemeléséhez  az elektromos hálózat 
átalakítása jelenleg van folyamatban. A könyvvizsgálónak kötelessége záradékában 
megjegyezni a tıkecsökkenést, amelyet véleménye korlátozása nélkül jegyzett. Ellenkezı 
esetben intézkedéseket kellene tenni a tıkepótlásra. A mezıgazdasági START 
közmunkaprogram pályázatának írásában személy szerint részt vett, a termelés irányítását a 
Városgazdálkodás intézményvezetıje végzi. A Képviselı-testületnek a Kft közhasznúsági 
jelentését és mérleg beszámolóját május 31-ig el kell fogadnia. A Kft gazdasági 
tevékenységének részletesebb megtárgyalását késıbbi  testületi ülésen javasolja, a Felügyelı 
Bizottság értékelése után. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 15 perckor megérkezett, így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık létszáma 6 fı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy a tejautomata üzemeltetését a Kft végzi? 
 
KORPÁS BÁLINT: a  tejautomata  üzemeltetése a Kft tevékenységi körébe tartozik. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Kft alakításának elsıdleges célja a település gazdasági vérkeringésének 
frissítése, és az önfenntartás, önellátás kapacitásának elindítása volt. Szeretné megköszönni 
Korpás Bálintnak azt, hogy hosszú hónapok óta illetmény nélkül végzi a munkáját. Az ilyen 
beszámoló tárgyalásakor szükségesnek látja a felügyelı bizottság képviseletét is. Az 1 millió 
Ft-os törzstıke a Kft indításához nagyon kevés volt, akkor, amikor komoly elvárások vannak 
a termeléssel kapcsolatban. Kihangsúlyozta a hatékonyság szerepét, mivel a 
kapacitásvizsgálattal összefüggésben olyan adatokkal találkozott, hogy több ezer kis, közép és 
nagyvállalkozás hatékonyság vizsgálata során a 100 %-os teljesítmény természetes és jogos 
elvárás. Ma ez a versenyképesség és piacképesség alapfeltétele. Egy nonprofit kft -nek céljait 
képezheti a fekete gazdaság részét képezı terület részbeni kifehérítése is, magánszemélyek 
részére történı szolgáltatás biztosításával. 
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DR GASZPARKAN KAREN: jogszabály határozza meg a nonprofit kft fı céljait. Az alapító 
okirat elkészítésekor a célok megvalósításához határozták meg a tevékenységeket. A máshova 
nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység széles körő közhasznú és vállalkozási 
lehetıséget biztosít a Kft-nek.  
 
KORPÁS BÁLINT:a közhasznú tevékenységek közül kiemelte az egyedülálló idıs személyek 
támogatását, amelyet a Családsegítı Szolgálattal közösen végeztek. Ilyen volt a rászoruló idıs 
emberek részére történı favágás, kaszálás, udvar takarítása. A roma fiatalok táborozási és 
továbbtanulási lehetıségeivel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a helyi, illetve megyei 
roma nemzetiség önkormányzat vezetıivel. A Kft alapításakor az önkormányzat az 1 millió 
Ft-os törzstıkét tudott csak biztosítani, nem volt lehetıség magasabb összegő finanszírozásra. 
A mezıgazdasági vállalkozást (kertészetet) különbözı okok miatt a tavalyi évben nem 
sikerült realizálni. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy van-e törvénye akadálya, hogy a törzstıkét emeljék? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: forrásakadálya van, mivel az önkormányzat nem tud pénzösszeget 
biztosítani ilyen célra. Amennyiben a kft nyereséges lesz, az ügyvezetı igazgató úr 
illetményét ki kell fizetni.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: egyetért Csatári úr véleményével abban, hogy az 1 millió Ft-os 
törzstıke nagyon kevés. A szükséges gépeket és eszközöket a közmunkaprogram dologi 
kiadásainak terhére tudták csak megvásárolni. Két lehetıségben lát potenciális bevételt, az 
elárusítóhely létesítése, valamint a tésztaüzem további üzemeltetése esetén.  
 
CSATÁRI LAJOS: hangsúlyozta a feketén dolgozók bevonásának szükségességét a 
közösségi szolgáltatásba. 
 
KORPÁS BÁLINT: egyetért az elızı véleménnyel, de sajnos nincs meg az ehhez szükséges 
tıke.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ez azért nehéz kérdés, mert nemcsak a szolgáltatást végzık, hanem az 
azt igénybe vevık köre is igen széles. 
 
CSATÁRI LAJOS: ehhez az emberek szemléletváltozására lenne szükség, meg kellene érteni 
az adófizetés fontosságát és szükségességét. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Start munkaprogram  ehhez jó lehetıséget biztosít. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a kft indulásakor ügyvezetı igazgató úr próbált kapcsolatokat kiépíteni,  
felkereste az intézményeket, a gazdálkodókkal is felvette a kapcsolatot. Jó útkeresésnek tartja 
a próbálkozásokat, amelynek a jövıre nézve mindenképpen kell, hogy legyen hozadéka. A 
tejautomata beállításával kedvezı áron juthatnak tejhez a lakosok. A tésztaüzem további 
mőködése esetén 5-6 fı munkanélkülinek tudnának munkát biztosítani. A kft jó úton jár, az 
akarás, törekvés egyértelmő, bízik benne, hogy egyre több hozadéka lesz a jövıben a 
beinvesztált energiának. 
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DR GASZPARJAN KAREN: a Felügyelı Bizottság értékelése után a kft  gazdasági 
tevékenységének megtárgyalását javasolta a Képviselı-testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta az írásos anyag elfogadását a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
Bízik abban, hogy a jövıben még inkább hatékony lesz a Nonprofit Kft mőködése. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város  Önkormányzatának 93/2012. (V.30.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit Kft 2011. évi közhasznúsági jelentésének és mérleg beszámolójának 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Kenderesi Nonprofit Kft 2011. év közhasznúsági jelentését és  
 mérleg beszámolóját, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal  
 elfogad. 
 
 Errıl: 1./ Korpás Bálint ügyvezetı igazgató Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Képviselı-testület az elmúlt ülésen tárgyalt a Szent István út 33/1 szám 
alatti önkormányzati lakás értékesítésének szándékáról, amely nagyban foglalkoztatja a 
lakosságot is. Az a kérése, hogy a konkrét döntés elıtt összevont bizottsági ülésen vitassák 
meg ezt a kérdést. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a jövı héten fog ülésezni a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, amelyen a települési 
kapacitással összefüggésben beérkezett anyagokról fogja tájékoztatni a bizottság tagjait. Ezt 
követıen összegzi, és beterjeszti  a Képviselı-testületnek megtárgyalásra.  
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzati lakás értékesítésérıl a Képviselı-testület fog 
dönteni. 
 Kisújszállás Város Polgármestere megkereste a Képviselı-testületet azzal, hogy Kisújszállás 
Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntött arról, hogy a 2012/2013-as tanévtıl 
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 kezdıdıen a közoktatási feladatait egyházi fenntartók útján látja el. A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal szakvéleménye alapján kéri, hogy szíveskedjenek dönteni arról, hogy 
a világnézetileg nem elkötelezett nevelés-oktatás biztosítása érdekében vállalja az 
önkormányzat, hogy a Kisújszálláson ilyen igénnyel fellépı szülık, gyermekek, tanulók az 
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben kapjanak oktatást-nevelést. Úgy 
gondolja, hogy az önkormányzat a kérést tudja támogatni, és biztosítja a fenntartásában 
mőködı közoktatási intézményekben ezen tanulók oktatását, nevelését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 94/2012.(V.30.) Kt. számú határozata 
Kisújszállás város gyermekei részére világnézetileg nem elkötelezett 
nevelés-oktatás biztosítása 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy azon 
 Kisújszállás város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezı gyermekek, 
 tanulók számára, akik világnézetileg nem elkötelezett oktatás-nevelésben kívánnak 
 részt venni, 2012. augusztus 30-ától biztosítja a fenntartásában mőködı közoktatási 
 intézményekben (általános iskolai oktatás-nevelés, óvodai nevelés) a világnézetileg 
 nem elkötelezett oktatást, nevelést. 
 
 A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat Kisújszállás város 
 polgármestere részére történı eljuttatásáról gondoskodjon. 
 
 Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidı: 2012. május 31. 
 
 Errıl: 1./ Kecze István, Kisújszállás Város polgármestere, 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       
                           é r t e s ü l n e k. 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bánhalmi tagóvoda megszüntetésének szándékáról a Képviselı-
testület legutóbbi ülésén döntött. Idıközben elkészült a független közoktatási szakértı 
véleménye is. A szakvéleményt megelızte a szakértı személyes meggyızıdése a bánhalmi 
óvodai nevelésrıl,  és olyan megállapítást tett, hogy annak mőködtetése  a jelenlegi formában 
nem gazdaságos. Két gyereket érint a bejárás, akiknek utazási költségeit az önkormányzatnak 
kell biztosítani. 
 
Ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal ebben a tárgyban írott levelét. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a szakértı által kiadott szakvéleményben két javaslat szerepel 
az utaztatás biztosítására. Amennyiben a szülı személyesen vállalja a gyermek utaztatását,  az 
utazási költségekhez történı hozzájárulással az aránytalan teher megszüntethetı. Másik 
lehetıség az önkormányzat által megszervezett utaztatás, amely óvodai szakalkalmazotti 
felügyelettel biztosítható. A szülık úgy nyilatkoztak, hogy nem tudják vállalni a gyermekek 
utaztatását, ezért errıl a kérdésrıl további egyeztetés szükséges. 
 
BAKTASI KÁLMÁN felvetette annak a lehetıségét, hogy a Bánhalmán lakó szociális munkás 
kísérje a gyerekeket naponta az óvodába. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: abban is gondolkodtak, hogy a Családsegítı Szolgálat gépjármővével 
oldják meg a gyermekek szállítását.  A szülıkkel ebben az ügyben még konkrét egyeztetés 
nem volt. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat feladata a gyermekek utaztatásának 
megszervezése. 
 
Kérte a Képviselı-testületet, döntsenek a bánhalmi tagóvoda megszüntetésérıl. 
 
Krokavecz László alpolgármester az ülésrıl 15 óra 45 perckor eltávozott, így a jelenlévı 
képviselık száma 5 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 95/2012.(V.30.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodájának megszüntetésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 

- tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. 
      (2) bekezdés c.) pontjára – 2012. szeptember 1-tıl megszünteti 
 az  Óvodai Egység tagóvodáját. 
 
      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. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt testületi ülésen tárgyaltak arról, hogy– tekintettel az óvodai 
csoport megszőnésére – minimum egy fı létszámcsökkentést végre kell hajtani az 
intézménynél. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: kérte a bizottság tagjait, most pedig a Képviselı-testület 
tagjait is kéri, hogy mielıtt meghozzák a határozatot, fontolják meg a létszámcsökkentésrıl 
szóló döntésüket. Igaz, hogy megszőnik Bánhalmán egy csoport, de  az óvodai-bölcsıdei 
csoport 



 
8 – 
 
 
 

 indításakor nem kértek és nem kaptak plusz státuszt gondozói állásra, ezen kívül egy óvónı 
is nyugdíjba ment. Ha elvégzik azokat a számításokat, amellyel meg lehet állapítani, hogy az 
óvodában hány pedagógus álláshely szükséges, jelenlegi létszámuk annak maximálisan 
megfelel.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: elfogadja ezt a véleményt. Az intézmény vezetıjének kötelessége  
harcolni a dolgozókért, de be kell látni, hogy az önkormányzat költségvetésének helyzete nem 
teszi lehetıvé a jelenlegi létszám fenntartását. Minden intézmény esetében megnézték a 
létszámokat, és több olyan intézmény van, amely a törvényi elıírásoknak nem felel meg, 
nincs meg a szükséges létszám. Mindannyiuknak felelısen kell döntenie a kérdésrıl. Javasolja  
a Képviselı-testületnek, hogy legalább egy fı létszámcsökkentést írjon elı az Óvodai 
Egységnél. Idıközben elkészült egy szakértıi vélemény, amely több alternatívát tárt fel, és 
nem egy fı létszámcsökkentést javasol az intézménynél, hanem többet. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a szakértı úgy készítette el véleményét, hogy nem látogatott 
el az óvodába. Elkérte az alapdokumentumokat és az alapján dolgozott. Több dolgot 
félreértelmezett, több dolgot nem jól számolt ki, helytelen számítások alapján jöttek ki az 
eredmények. A belsı ellenır asszony sem számolt utána, csupán átemelte a szakértıi 
véleménybıl a megállapításokat. Ha nagyon komolyan veszik a szakvéleményt, az óvoda kéri 
egy újabb szakértıi vizsgálat elvégzését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézményvezetı nyilatkozata alapján -az óvoda fejlesztési 
pályázata kapcsán-  plusz egy csoport indítását is tudták volna a jelenlegi létszámmal 
biztosítani,  
 
CSATÁRI LAJOS mindig lojális volt az óvoda irányába, és most is úgy érzi, hogy ez nem 
változott. Elvi megközelítést fogalmaz meg. A polgármester asszony által elmondottakat 
elfogadja, miszerint egy vezetınek erkölcsi kötelessége kiállni a dolgozók mellett,  
ugyanakkor egy intézményvezetı egyben munkáltató is, akinek képviselni kell a magasabb 
szintő munkáltatói elvárásokat, adott esetben a létszámcsökkentéssel kapcsolatos elvárásokat 
is. Úgy gondolja, hogy intézményvezetı asszony elsısorban munkáltató, és munkáltatóként el 
kell fogadni azokat az érveket, amelyeket a Képviselı-testület megfogalmaz. Jó szándékkal 
mondja, hogy ne szakszervezeti vezetıként viselkedjen egy intézményvezetı. Érdeklıdött, 
hogy meddig lehet ezzel a döntéssel várni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: meglátása szerint ezzel a döntéssel nem lehet várni a határidık 
rövidsége miatt. Más intézmények esetében a Képviselı-testület 5-6 fı létszámcsökkentésrıl 
elsı körben döntött, ennél az intézménynél pedig az egy fı létszámcsökkentést több körben is 
tárgyalták. Sajnos van egy-két olyan intézményvezetı, aki nem vállalja fel azt a fajta 
felelısséget, hogy negatív döntést továbbítson. A munkáltatói jog gyakorlója az 
intézményvezetık esetében a Képviselı-testület. Úgy gondolja, hogy az intézményvezetınek 
kötelessége a döntést végrehajtani, akkor is, ha az kellemetlen. 
 
BÍRÓ CSABA: ezek olyan döntések, amelyeket ebben az évben kell meghozni a Képviselı-
testületnek. 
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BAKTAI KÁLMÁN:  érzi az intézményvezetı asszony vállára nehezedı súlyt. Azt gondolja, 
hogy az érveket felsorakoztatva fajsúlyos kérdésekrıl van szó. Kéri intézményvezetı 
asszonyt, próbálja megérteni a Képviselı-testület döntését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy az óvoda esetében a Képviselı-testület ennél 
kedvezıtlenebb döntést is hozhatott volna. Nagy örömére szolgált az óvodai-bölcsıde csoport 
beindítása, amelyet az intézményvezetı asszonnyal közösen intéztek, de mivel ez nem 
kötelezı feladata az óvodának, a csoport megszüntetése esetén három fıt kellett volna 
elbocsátani. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodai-bölcsıdei csoportban 20 gyerek van, 15 fı 
óvodáskorú és 5 fı bölcsıdés korú.  A csoportban két óvónı, egy gondozónı és egy dajka 
dolgozik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ha beindulna a munkahelyteremtı beruházás, az teljesen más irányba 
befolyásolná a település mőködését.  Elhelyezkedhetnének olyan szülık is, akiknek óvodás, 
bölcsıdés korú gyermekeik vannak. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a középiskolában végrehajtották a Képviselı-testület által elıírt 
létszámcsökkentést, amely 8 fıt érintett. Véleménye szerint az óvodában most jött el az idı a 
létszámcsökkentés végrehajtására. A Pénzügyi Bizottság elnökeként is támogatja a 
létszámcsökkentést. 
 
CSATÁRI LAJOS: örül, hogy polgármester asszony a gazdasági összefüggéseket említette. 
El kell oda jutni, hogy gazdasági teljesítmény és abból származó bevételek nélkül az 
államnak, illetve az önkormányzatnak, nincs más lehetısége, mint a közalkalmazottak és 
köztisztviselık létszámának csökkentése. Ha ezt nem értjük meg, akkor az összefüggéseket 
nem látjuk tisztán. A termelıi és a közalkalmazotti, köztisztviselıi szféra arányát jelentıs 
létszámcsökkentéssel próbálják javítani. Senkit nem érdekel, ha valakit a versenyszférából 
bocsátanak el, ezzel szemben a közalkalmazotti, köztisztviselıi réteg jelentıs védettséget 
élvez. Gyártástervezıként azt tanulta, hogy a hatékonyság biztosításának két féle szakmai 
megoldása van. Klasszikus esetben létszámcsökkentéssel, vagy a termelés volumenének 
növelésével, a másik esetben pedig humánpolitikai megoldással növelhetı a hatékonyság, 
amely többletfeladat vállalását jelenti. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetért Csatári úr véleményével. Akkor lenne többletfeladat, 
amennyiben jelentısen emelkedne az óvodába járó gyermekek száma. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: úgy érzi, hogy a Képviselı-testület szerint az óvodában több 
dolgozó van, mint amennyire szükség lenne.  Leszögezte, hogy létszámuk annyi, mint 
amennyinek lenni kell. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szavazásra tette a létszámcsökkentésrıl szóló javaslatot, egyben 
tájékoztatta Képviselı-testületet, hogy a létszámcsökkentéssel kapcsolatban költségvetési 
támogatást fognak igényelni, amely azt jelenti, hogy 5 évig nem lehet a megszüntetett állást 
betölteni. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2012.(V.30.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység pedagógus létszámának csökkentésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felülvizsgálta  
 az Óvodai Egység létszámkeretét, amely alapján  2012. június 30. 
 napjától egy fı óvónıi álláshelyet megszüntet, egyben a  
 költségvetési szerv létszámkeretét egy fıvel csökkenti. 
 
 Felelıs: Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı 
 Határidı: 2012. június 30. 
 
 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, Helyben 
 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT:  a határozatban szereplı dátum szerint nem tudja a 
létszámcsökkentést végrehajtani, a szabadság kiadása, valamint a felmentési idı letöltése 
miatt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a június 30-a a munkaviszony megszőnésének kezdı idıpontját jelenti, 
amely szerint meg kell kezdeni a szabadság, valamint a felmentési idı letöltését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2012.(V.30.) Kt.számú határozata 
az Óvodai Egység Óvodai létszámcsökkentésérıl és a létszámcsökkentési döntéssel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az óvodai létszámcsökkentést és a 
létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylését 
megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 

1./ A Képviselı-testület felülvizsgálta az Óvodai Egység mőködését a csökkenı 
gyermeklétszám és a bánhalmi tagóvoda megszüntetésével kapcsolatban. A 
felülvizsgálat alapján úgy dönt, hogy 2012. június 30-tól az Óvodai Egységnél egy fı 
óvónıi álláshelyet megszüntet, a költségvetési szerv létszámkeretét egy fıvel csökkenti. 
A létszámkeret csökkentésével egyidejőleg elrendeli egy fı nyolc órában foglalkoztatott 
óvónı közalkalmazotti jogviszonyának a megszüntetését. A költségvetési szerv vezetıje 
a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben köteles 
elvégezni. 
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 Felelıs: óvoda vezetı 
 Határidı: 2012.06. 30. 
 
2./ Az 1./ pontban rögzített döntés miatt az Óvodai Egység, valamint Kenderes Város 

Önkormányzatának létszámkerete az alábbiak szerint alakul: 
Létszámkeret  

csökkentés elıtt 2012. július 01-
tıl 

Óvodai Egység 25 24 
Kenderes Város Önkormányzata 382 381 

 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

az 1./ pontban megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, kivéve, ha – 
önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton kívüli – 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
4./ Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 

meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
Kenderes Város Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 

 
5./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani 

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
5. számú mellékletének 7.)a) pontja szerinti helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatásának második ütemére. 

 
 Errıl: 

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Kuczeráné Sipos Judit óvoda vezetı, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont nem volt, az ülés 16 óra 30 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 30-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.május 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      91/2012. 
 
1./Kenderes Város Önkormányzata „Földgáz energia – Egyetemes 
    szolgáltatásba történı visszalépés a 20 m3/h alatti fogyasztási helyek 
    tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés  
    meghozataláról        92/2012. 
 
2./ A Kenderesi Nonprofit Kft 2011. évi közhasznúsági jelentésének 
     és mérleg beszámolójának elfogadásáról     93/2012. 
 
3./ Egyebek 
 
a.) Kisújszállás város gyermekei részére világnézetileg nem elkötelezett 
     nevelés-oktatás biztosítása      94/2012. 
 
b.) Az Óvodai Egység bánhalmi tagóvodájának megszüntetése  95/2012. 
 
      Az Óvodai Egység pedagógus létszámának csökkentése  96/2012. 
       
      Az Óvodai Egység létszámcsökkentésérıl és a létszámcsökkentési 
      döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésérıl 97/2012.  


