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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 29-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye:  Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Pádár Lászlóné polgármester,  Dr Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı, Krokavecz László alpolgármester. 
– 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán 
 
Bejelentés nélkül távol:  --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatója, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási osztályának vezetıje, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János 
Általános Iskola igazgatója, Bodor Tamás, Dr Ila Erzsébet meghívottak, Kun Sándorné, Lódi 
Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
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 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 138/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 29-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 Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
támogató szavazatával, 1 ellenvélemény mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
16/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének  

megállapításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. augusztus 29. 
 
 
(:Pádár Lászlóné :)          (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat elsı körben benyújtott pályázata közel 40 millió Ft 
támogatásban részesült. Ebbıl az összegbıl a mőködés biztosítására a szakiskola 
energiaszámláinak egy része is kiegyenlítésre került. Az önkormányzat a költségvetés 
mőködési egyensúlyának biztosítására a második körben is nyújt be pályázatot. A felmerült 
problémák miatt szükség van a középiskola takarékosabb mőködtetésére. Ezzel kapcsolatban 
arra kéri az intézmény vezetését, hogy úgy szervezze meg a középiskolában folyó oktatást a 
2012/13-as tanévben, hogy a jelenlegi épületekben kerüljenek megtartásra a tanórák, mert 
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 nem tudják a pluszban jelentkezı számlák kifizetését biztosítani, ezért javasolta, hogy a Szent 
István út 39. szám alatti , II. számú tanügyi épület ne kerüljön átadásra a középiskola részére. 

 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PARDI SÁNDOR: ebben a kérdéskörben egyeztetést folytatott a város vezetésével. 
Álláspontja az, hogy lehetıség szerint ne kerüljön sor az épület használatára, ezért úgy 
próbálják megszervezni az oktatást, hogy ne kelljen üzemeltetni a II. számú  épületet a  magas 
rezsiköltségek miatt. Az iskolában a beiratkozások és pótvizsgák lezárultak, ezért jelentıs 
mozgás van a tanulók számában a ki-és beiratkozások miatt. A mai napon a beiratkozott 
tanulók száma 500 fı körül van. Tantermeik száma a központi épületben 6 nagy tanterem, 
amely 35-40 fı befogadására képes, és 5 kis terem, amelyben 10-15 fı fér el. Számításai 
szerint 400 tanulót tudnak elhelyezni az iskolában. Megoldást fognak keresni a tanulók 
elhelyezésére. Véleménye megegyezik polgármester asszony véleményével abban, hogy a 
fıépületben kell elhelyezni az összes tanulót. A probléma ott kezdıdik, hogy nagy 
osztálylétszámaik vannak, ezért azonos tantárgyaknál és szakmáknál összevonták a 
gyerekeket. Számításai szerint - tekintettel a szakképzésben a három napos gyakorlatokra – el 
kell, hogy férjenek. Ez azért is indokolt lenne, mert az iskola költségvetése nem bírja el a II. 
számú tanügyi épület mőködtetését. Sajnos mezıgazdasági bevételeik nem jönnek,  
termelésük a szélsıséges idıjárás miatt nem sikerült. Intézményvezetıként elfogadja és 
támogatja  a felvázolt elképzelést, és bízik benne, hogy azt kollégái is támogatni fogják. 
Az elmondottakhoz hozzáfőzte, hogy az iskola szántóversenye, amely szeptember 15-én kerül 
megrendezésre, nem az iskola költségvetését terheli, hanem  támogatók és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium segítségével valósul meg.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 139/2012. VIII. 29.) 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 
alapján (a továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2. 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 74.432 ezer 

forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
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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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte döntsenek a középiskola részére a II. számú tanügyi épület 
használatáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 140/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a Szent István út 39. szám alatti, 
II. számú tanügyi épület használatáról  
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 úgy döntött, - tekintettel a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
 Kollégium osztály számainak csökkenésére- a Szent István út 39. szám  
 alatti, II. számú tanügyi épületet a 2012/2013-as tanévben nem biztosítja oktatási célra. 
 A Képviselı-testület kéri az intézmény vezetıjét, úgy szervezze meg az  
 iskolában folyó oktatást, hogy a jelenlegi épületekben biztosítható legyen 
 a tanórák megtartása. 
  
 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, 
                           Kenderes, Szent István út 56. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közelmúltban tárgyalást folytatott a középiskola vezetésével a 
jelenleg általuk használt önkormányzati földterület visszavételérıl. Az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Kenderesen lévı, 21 ha földterületet évek óta az iskola mőveli, ebbıl 2,2 
ha mővelés alól kivonásra került és ipari területté nyilvánítatták, a fennmaradó földterület 
mővelését kívánja visszavenni az önkormányzat, a jövı évi START munkaprogramhoz, mivel 
a jelenleg használt 8,4 ha kevésnek bizonyul. Az önellátáshoz kapcsolódóan szeretnék 
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 beindítani az állattartást, amelyhez  meg kell növelni a mővelt területek nagyságát. A 
közfoglalkoztatás települési ügy, az önkormányzat feladata, ugyanúgy, mint az intézmények 
mőködtetése. Véleménye szerint az a 80 hektáros állami földterület, amelyet ezen kívül az 
iskola használ, valószínő, elég lesz a gyakorlati hely biztosításához és az állattartáshoz 
szükséges termény megtermeléséhez. Kéri a Képviselı-testület véleményét az elhangzottakkal 
kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy az iskola állatállományának elegendı lesz-e a 
megtermelt takarmány. 
 
A feltett kérdésre Pardi Sándor válaszolt. 
 
PARDI SÁNDOR: kollegái elmondása szerint nem lesz elegendı. Amennyiben a jövı évben 
megtörténik az iskola átvétele, mindenképpen a minisztériumtól próbálnak segítséget kérni, 
illetve  lehetıség szerint vállalkozó bevonását, továbbá állami földek mővelését is tervezik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az igazgató úr véleményéhez kapcsolódva elmondta, hogy az 
önkormányzat  tulajdonát képezı 21 ha visszavételével maximálisan egyetért, a további 
földterület visszaadását  viszont csak lépcsızetesen tudja elképzelni és ezt támogatja. Fel kell 
mérni, hogy  a START munkaprogramban a tervezett állatállomány takarmányozására mennyi 
terményre van szükség. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezeket a felméréseket elvégezték, és a tervezett állatállományhoz 
szükséges az önkormányzat tulajdonát képezı földterületek hasznosítása és mővelése.  
 
CSATÁRI LAJOS: megjegyzésként elmondta, hogy megérti mindkét oldal érvelését, de úgy 
gondolja, hogy a települési önellátás legalább olyan fontos, mint az intézmények 
mőködtetése. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT érdeklıdött, hogy az állattartásra vonatkozó START program 
várhatóon mikor fog indulni? Megjegyezte, hogy az önkormányzat földjei gyenge 
minıségőek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a mezıgazdasági programon belül az állattartás januártól fog 
indulni, 11 hónapos idıtartamban. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzottakat figyelembe véve most kell dönteni a földterületek 
mővelésérıl. Az elképzelést átbeszélték az iskola szakmai vezetıjével, aki szakemberként úgy 
nyilatkozott, hogy az iskolában megoldható ez a probléma. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Csatári úr hozzászólását erısítve elmondta, hogy a Képviselı-testület 
Gazdasági Programjában az önellátásra berendezkedést elfogadta, ezért is fontos a tulajdonát 
képezı földterületek mővelése. A jövı évi START munkaprogramban 300 fıt kívánnak 
bevonni, ezzel is segítve a munka nélküli embereket, családokat.  
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Továbbra is az a javaslata, hogy mind a bánhalmai, mind a kenderesi földterületek 
vonatkozásában hozzon olyan döntést a testület, hogy az önkormányzat kötelezettsége a 
további mővelés. 
 
TÜRK ISTVÁN: a meglévı problémákat sajnos nem lehet rövid idı alatt megoldani. Úgy 
látja, hogy az önkormányzat a Start munkaprogram beindításával mindent megtesz  a nehéz 
helyzetben lévı családok megsegítésére. Sajnos a meglévı földek minısége nem jó, a 
bekerülési költség is igen magas. 
 
CSATÁRI LAJOS: az intézmény és az önkormányzat közötti fenntartói viszony meg fog 
szőnni, kérte, hogy  jó kapcsolatuk továbbra is maradjon meg.   
 
PARDI SÁNDOR: reagálva a hozzászólásra elmondta, hogy nem fog megszőnni az 
önkormányzat és az iskola közötti kapcsolat, csak a fenntartó fog változni,  és biztos benne, 
hogy továbbra is megmarad a jó kapcsolat. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT szorgalmazta az állami földek mővelését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 4 fı 
támogató szavazatával, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 141/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
önkormányzati tulajdonú földterületek további mővelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 - jelenleg a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mővelésében lévı – 
 0571/2 helyrajzi számú, 18 ha 2534 m2, valamint 050/37 hrsz-ú, 35 ha 424 m2 

 nagyságú önkormányzati  tulajdonú földterületeket 2012. szeptember 1-tıl az 
 önkormányzat mőveli. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
                           igazgatója, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
  
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
lakóingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdés meghosszabbításáról, és a lakbér 
megállapításáról 
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Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: támogatja az elıterjesztésben foglaltakat, de kicsit igazságtalannak 
érzi a támogatást, a többi orvossal szemben, ezért valamilyen formában történı támogatást 
javasol a többi orvosnak is. 
 
BÍRÓ CSABA: amennyiben a Képviselı-testület támogatást biztosít az orvosoknak, meg kell 
jelölni annak fedezetét is. Ebben a költségvetési évben nem lett betervezve támogatás az 
orvosoknak. Amennyiben a Képviselı-testület olyan döntést hoz, amely a költségvetést érinti, 
természetesen meg kell jelölni annak forrását is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte Bíró Csabát, hogy a testület következı ülésére vizsgálja meg azt a 
forrást, amelybıl az orvosok támogatása biztosítható. 
 
BÍRÓ CSABA: kérte, hogy körvonalazza a testület az összeget és a feladatot az 
átcsoportosításhoz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: közösen fogják megnézni a lehetıségeket. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 142/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozat 
a Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóingatlanra 
vonatkozó bérleti szerzıdés meghosszabbításáról, és a lakbér megállapításáról 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 
döntött arról, hogy 2012. szeptember 2. napjától 2015. szeptember 1. napjáig szóló 
idıszakra meghosszabbítja az ALMI-MED Egészségszolgáltató Kft-vel fennálló 
bérleti szerzıdését, valamint 2013. szeptember 1. napjáig a bérleti díjat 50%-kal 
csökkentett mértékben állapítja meg.  
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított bérleti 
szerzıdést írja alá.  
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
          4./ ALMI-MED Egészségszolgáltató Kft. 5331 Kenderes, Szent István út 33/1.  
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
  
Egyebek 
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a.)  
 
Elıterjesztés rövid lejáratú hitel igénybevételérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az 
elıterjesztést, és támogatja a hitel felvételét. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy van-e konkrét elképzelés a rendezvénytér kialakításával 
kapcsolatban? 
 
BODOR TAMÁS:  a Székelykapu mögötti rész, valamint a Tengerészeti Kiállítóterem 
mögötti területen tervezik kialakítani a rendezvényteret. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 143/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió összegő 
rövidlejáratú hitel felvételét határozta el a 1526885706 számú támogatói döntés 
alapján turisztikai célú kiadvány támogatási összegének megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 3.000.000,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás pénzforgalmi bankszámlán 
(11745080-15410010) történı jóváírásakor, de legkésıbb 2013. július 31. napja. 
 
A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatta hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként a TISZA Takarékszövetkezet. javára engedményezi az önkormányzat 
pénzforgalmi bankszámlájára (11745080-15410010) érkezı 1526885706. számú 
támogatási döntésbıl eredı, 3.000.000,-Ft támogatás összegét, valamint az 
idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a TISZA Takarékszövetkezettel megkösse. 
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Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár, O.Nagy Banjámin u. 1. 5430; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  144/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió összegő rövidlejáratú 
hitel felvételét határozta el a 1526886736 számú támogatói döntés alapján 
rendezvénytér kialakítása támogatási összegének megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 4.000.000,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás pénzforgalmi bankszámlán 
(11745080-15410010) történı jóváírásakor, de legkésıbb 2013. július 31. napja. 
 
A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként a TISZA Takarékszövetkezet. javára engedményezi az önkormányzat 
pénzforgalmi bankszámlájára (11745080-15410010) érkezı 1526886736. számú 
támogatási döntésbıl eredı, 4.000.000,-Ft támogatás összegét, valamint az 
idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a TISZA Takarékszövetkezettel megkösse. 
 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár, O.Nagy Banjámin u. 1. 5430; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 145/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 3.966.896,-Ft, azaz Hárommillió-
kilencszázhatvanhatezer nyolcszázkilencvenhat forint összegő rövidlejáratú hitel 
felvételét határozta el a 1526888163 számú támogatói döntés alapján térfigyelı 
rendszer kialakítása támogatási összegének megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 3.966.896,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás pénzforgalmi bankszámlán 
(11745080-15410010) történı jóváírásakor, de legkésıbb 2013. július 31. napja. 
 
A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatta hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként a TISZA Takarékszövetkezet. javára engedményezi az önkormányzat 
pénzforgalmi bankszámlájára (11745080-15410010) érkezı 1526888163. számú 
támogatási döntésbıl eredı, 3.966.896,-Ft támogatás összegét, valamint az 
idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést a TISZA Takarékszövetkezettel megkösse. 
 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
 3./ TISZA Takarékszövetkezet Tiszaföldvár, O.Nagy Banjámin u. 1. 5430; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 

b.) 
Elıterjesztés folyószámlahitel igénybevételérıl 

 
 

Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba. 
 

BÍRÓ CSABA: a határozati javaslat megegyezik a júliusban meghozott határozattal, annyival 
bıvült, hogy az ingatlan jelzálogi körbe bekerült az ún. „agyaggödör”, ami kapcsolódik a 
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 keretbiztosítéki jelzálogi körhöz, ahhoz az ingatlancsoporthoz, amely amúgy is a jelzálogi 
körben benne volt, illetve amikor a gyümölcsösrıl lekerül  a jelzálog, akkor az egy önálló 
jelzálogszerzıdéssel kerül fedezetként a hitel mellé. Komoly kockázatot jelent ez a 
hitelszerzıdés az önkormányzat számára, mivel szeptember 17-én 10 millió Ft-tal rövidül 
meg a folyószámlahitel keret, ez gyakorlatilag az iparőzési adó második félévének összege, 
emellett 2 millió Ft hitel törlesztésére kerül sor ebben a hónapban a Takarékszövetkezet 
részére. December 21-én pedig a fennmaradó 92 millió Ft folyószámlahitelt kell visszafizetni. 
Egyenlıre nem tisztázott, hogy milyen forrásból tudják biztosítani a hitel visszafizetését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 146/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
folyószámlahitel igénybevételérıl 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 102.000.000.-Ft összegő folyószámlahitel felvételét határozta 
el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 
 
 
A hitel visszafizetése:  2012. szeptember 17.: 10.000.000.-Ft 
                                 2012. december 21.: 92.000.000.-Ft   
 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, 
kamatát és járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy késıbbiekben 
megnyitásra kerülı valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és 
az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 
 
A Képviselı-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. 
javára történı engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket 
az OTP Bank Nyrt. a folyószámla-, valamint munkabérhitel szerzıdésekbıl eredı tartozások 
törlesztésére fordítja. 
 
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a hitel, kamata és járulékos költségei 
visszafizetési kötelezettségeinek további biztosítéka az 1-2-09-4500-0206-3 számon létrejött 
Jelzálogszerzıdés alapján az OTP Bank Nyrt. javára a kenderesi 55/1, 1093/1, 1147/1, 
1304/1, 1484 és 3070/1 hrsz-ú ingatlan(ok)ra bejegyzett 125.614.000.-Ft összegő 
keretbiztosítéki jelzálogjog. 
 
A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hitel, kamata és járulékos költségei 
visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékául:  
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- az 1-2-09-4500-0206-3 számon létrejött Jelzálogszerzıdés kiegészül a kenderesi 0231, 
93, 867, 868 hrsz-ú ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának 
elsı zálogjogi ranghelyen történı bejegyzésével, 

- a kenderesi 0552/5 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. jelzálogjoga elsı ranghelyen 
bejegyzésre kerüljön 102.000.000.-Ft összegő hitel és járulékai erejéig. 

 
Kenderes Városi Önkormányzat nevében a Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a kenderesi 
55/1, 1093/1, 1147/1, 1304/1, 1484, 3070/1, 0231, 93, 867, 868 és 0552/5 hrsz-ú ingatlanok 
jelenleg nem szolgálják – és a jelzálogjogok fennállása alatt nem fogják szolgálni – a kötelezı 
önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat nevében a Képviselı-testület nyilatkozik, hogy a kenderesi 
55/1, 1093/1, 1147/1, 1304/1, 1484, 3070/1, 0231, 93, 867, 868 és 0552/5 hrsz-ú ingatlanok 
forgalomképes besorolását a jelzálogjogok fennállása alatt fenntartja. 
 
A Képviselı-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a Kenderes Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerzıdés 
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a 
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjármőadó fogadására 
szolgáló számláiról a szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzıt, hogy a 
hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
 
Errıl: 1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./  Dr Gaszparjan karen jegyzı, Helyben 
          3./  OTP Bank NYRT 5000 Szolnok, Szapáry út 31. 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 

 
 

c.) 
 

Elıterjesztés a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet kábítószer-prevenciós 
programok támogatására kiírt pályázatáról 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Emberi Erıforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdetett célzott és javallott kábítószer-
prevenciós programok támogatására. Tekintettel arra, hogy sajnos városunkban is valós 
probléma a drog jelenléte, ezért a pályázatból 2013 elsı félévében egy drog-prevenciós 
programot szerveznénk a témában szakavatott elıadók részvételével a kenderesi általános és 
középiskolás rétegnek, amely alapján megismerhetik a drog valós veszélyeit, annak 
következményeit. A program teljes költsége bruttó 2 millió Ft, a pályázati önrész 200 ezer Ft. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  147/2012. (VIII.29.) számú határozata 
            Pályázat benyújtására „Drogprevenció Kenderesen” címmel, a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt 
pályázatára. 

 
            Kenderes Város Önkormányzata a „Drogprevenció Kenderesen” címő, a Nemzeti 

Család- és Szociálpolitikai Intézet kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt 
pályázatról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt KAB-ME-12 kódszámú 
pályázatra pályázatot kíván benyújtani, pályázati támogatás elnyerésére drogpreveciós 
program lebonyolítására 2013 elsı félévében.  
A beruházás költségeit az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbi bontásban: 
 
Pályázati támogatás 90% 1.800.000- 
Önerı (10%) 200.000- 
Összesen: 2.000.000- 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 

 
 
d.) 
 
Elıterjesztés a 62/2012.(VI.29.) VM rendelet által kiírt Tanyafejlesztési programra 
benyújtandó, „Kenderesi külterületi földutak karban tartásának támogatása 
gépbeszerzéssel” címő pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a földutak karbantartásához, felújításához nagy 
szükség lenne egy gréder beszerzésére, amely a pályázat alapján lehetséges lenne. A 
beruházás teljes költsége bruttó 7.004.685 Ft, a pályázati önrész pedig 10 %, 700.469 Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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            Kenderes Város Önkormányzatának  148/2012. (VIII.29.) számú határozata 
            Pályázat benyújtására „Kenderesi külterületi földutak karbantartásának támogatása 

gépbeszerzéssel” címmel a 6/2012. (VI. 29.) VM rendelet által kiírt pályázatra. 
 
            Kenderes Város Önkormányzata a „Kenderesi külterületi földutak karbantartásának 

támogatása gépbeszerzéssel” címő, a 6/2012. (VI. 29.) VM rendelet által kiírt alap 
által kiírt pályázatról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot 
kíván benyújtani, pályázati támogatás elnyerésére függesztett gréder és tartozékai 
beszerzésének céljára.  
A beruházás költségeit az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbi bontásban: 
 
Pályázati támogatás 90% 6.304.216- 
Önerı (10%) 700.469- 
Összesen: 7.004.685- 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 

 
e.) 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról 
 
Hozzászólások 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2012 
szeptemberében bevezetésre kerül az általános iskolában a mindennapos testnevelés az elsı és 
az ötödik évfolyamokon, ami szükségessé tette a Pedagógiai Program módosítását. Az elsı 
évfolyamon 4 testnevelési óra és egy óra gyermekjáték vagy lovaglásoktatás, Bánhalmán 3 
testnevelés óra és 2 óra napközis foglalkozás keretében tartott testmozgás, ötödik évfolyamon 
5 testnevelés óra kerül bevezetésre. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a mindennapos testnevelés bevezetése heti 4,5 óra többlet órát 
eredményez az iskolánál, ami túlóra formájában fog jelentkezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a 2012/2013-as tanév elsı féléve érinti az önkormányzatot. Az 
önkormányzat 2013. január 1-jétıl nem tudja biztosítani a mindennapos testnevelés 
bevezetésébıl származó többlet kiadások fedezetét. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 149/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programját és azt 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . –  
 
 
f.) 
Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP 3.1.4-12 – „Innovatív iskolák 
fejlesztés” címő pályázati felhívásról 
 
Hozzászólások 
 
PARDI SÁNDOR: a pályázat 100 %-os támogatottságú. A pályázatban sport és egészségügyi 
fejlesztésekre lehet pályázni. Az iskola sportolási lehetıségek fejlesztésére nyújtott be 
pályázatot (kerékpárvásárlás, mőfüves pályafejlesztés, ambu baba vásárlás). Eszköz 
beszerzésre az elnyert pályázati forrás 15 %-át lehet fordítani. Az iskola 500.000,- Ft/fı-re 
pályázhat, összesen 200 millió forint összegre, amelybıl 15 millió forintot lehet 
eszközbeszerzésre fordítani. A pályázat benyújtási határidejét szeptemberre módosították. 
 
BÍRÓ CSABA a pályázat finanszírozási formájáról érdeklıdött. 
 
PARDI SÁNDOR: a pályázathoz önerıt nem kell biztosítani, és lehetıség van a pályázati 
összeg 25 %-át elıleg formájában igényelni. A pályázat olyan programokat tartalmaz, 
amelyeket az intézmény egyébként is mőködtet. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT tájékoztatásul elmondta, hogy az általános iskola is be kívánja 
nyújtani a pályázatát 150 millió forint pályázati forrásra. A pályázat nagyon sok olyan 
kötelezı elemet tartalmaz, amit be kell építeni a pályázatba. A pályázaton belül lehetıség 
nyílik a köznevelési törvényben megjelenı új elemek (mindennapos testnevelés) többlet 
költségének az igénylésére is. Az intézmény a pályázatban szereplı fejlesztések 
megvalósítását februártól tervezi. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint mindenképpen ki kell használni a pályázati 
lehetıséget. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 150/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMIP 3.1.4. -12 – keretében „Innovatív 
iskolák fejlesztése” címő pályázat benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja a 
 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégiumnak a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program – TÁMIP 3.1.4. -12 – keretében „Innovatív iskolák  
fejlesztése” címő pályázat benyújtásához. 
 
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
g.) 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója azzal a 
kéréssel fordult a képviselı-testülethez, hogy engedélyezze az egy gyakorlati csoportban 
tanulók létszámának növelését 15 fıre, illetve az osztályösszevonások miatt az osztályok 
létszámának növelését 42 fıre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 151/2012.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium osztály és gyakorlati csoportlétszám 
növelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról 
 szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
 engedélyezi a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére 
 az osztálylétszámok 42 fıre, illetve az egy gyakorlati csoportba tartozó 
 tanulók létszámának 15 fıre történı növelését. 
 
 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója 
       Kenderes, Szent István út 27. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
TÜRK ISTVÁN: a dőlı utak minısége mindannyiunk közös érdeke, de legfıképpen a 
mezıgazdasági gazdálkodóké. Véleménye szerint, a külterületi utak karbantartásánál a 700 
ezer forintos önrészt a gazdákra kellene kivetni. A helyi újságban értesült arról, hogy a 
jövıben a kerti hulladékot, falevelet nem lehet a szeméttelepre kiszállítani. Érdeklıdött, hogy 
van-e valamilyen lehetıség a megközelítıleg 150 zsáknyi falevél elhelyezésére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a külterületi utak karbantartásával kapcsolatban megkeresik a gazdákat 
annak érdekében, hogy földterület arányosan járuljanak hozzá az önrész biztosításához. A 
zöldhulladék elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı-testületi üléseken már 
több alkalommal szóba került a komposztáló ládák beszerzésének a kérdése. A szóban forgó 
mennyiség háztartási komposztálása azonban nem lehetséges. A Városgazdálkodási Kft-vel 
folytatott tárgyalás eredményeként az ısszel biztosítani fogják mind a lomtalanítást, mind a 
lombtalanítást.  
 
TÜRK ISTVÁN érdeklıdött, hogy a komposztáló ládák hol kerülnek elhelyezésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a komposztáló ládákat, az igényfelmérést követıen a háztartásokban 
szeretnék elhelyezni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a rendezvénytér kialakításával kapcsolatban elhangzott a III-as 
számú épület jövıbeli hasznosításának a terve panzió formájában. Úgy gondolja, hogy meg 
kell keresni az épület hosszú távú hasznosításának a legjobb formáját. Véleménye szerint, az 
épület alkalmas lenne garzonlakások kialakítására is. Az önkormányzat az elmúlt évben több 
földterületet értékesített munkahely teremtı beruházás reményében. Sajnálattal tapasztalja, 
hogy ezek a beruházások nem valósultak meg. A pálinka fızdét például a befektetı Kétpó 
településen valósította meg. Javasolja, hogy az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot ezekkel 
az ingatlan tulajdonosokkal, és lehetıség szerint, nyújtson segítséget a tervezett beruházások 
megvalósításához. Úgy tapasztalja, hogy a lakosság részérıl többen igénybe veszik 
kerékpáros közlekedésre a 4-es számú fıút melletti földutat Kenderes és Kisújszállás között. 
Véleménye szerint, az önkormányzatnak továbbra is keresni kell a lehetıséget a biztonságos 
kerékpáros közlekedés feltételinek a megteremtéséhez. A kerékpárút kiépítése nagyon 
költséges, ezért inkább valami más megoldásban kellene gondolkodni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a III-as számú iskola épületének hasznosításával kapcsolatban 
javasolja, hogy végezzenek szélesebb körő közvélemény-kutatást. Az értékesített 
földterületek hasznosításával kapcsolatban már megkezdte az egyeztetéseket. A kerékpárúttal 
kapcsolatban elmondta, hogy célszerő lenne megvárni, hogy a gyümölcsfeldolgozóhoz 
kiépítésre kerüljön a kanyarodósáv.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzati fölterületbıl 16 méteres sáv van biztosítva a 
közlekedés és a közmővek kiépítésére. A Kisújszállás területét érintı szakasz vonatkozásában 
egyeztetést kell kezdeményezni a kisújszállási önkormányzattal. Az értékesített 
földterületekre visszatérve úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kell megkeresni azokat a 
befektetıket, akik megvalósítják a tervezett beruházásokat. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ nagyon hiányolja a helyi vállalkozók összefogását. Véleménye szerint 
nem vidéki, hanem helyi befektetıkre lenne szükség. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 15 óra 40 perckor eltávozott, a Képviselı-testület 
létszáma 5 fı. 
 
CSATÁRI LAJOS szeretné, ha a képviselı-testület a soron következı ülésén döntene a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság külsıs bizottsági tagjának a 
megválasztásáról. Bízik abban, hogy a bizottságba sikerül megfelelı szakértelemmel 
rendelkezı tagot választani, aki aktívan bekapcsolódik a bizottság munkájába. A 
környezetvédelemhez szorosan kapcsolódik a zöld és háztartási hulladék hasznosítása, ezért 
szeretné, ha komolyan foglalkoznának a komposztálás kérdésével. Érdeklıdött, hogy a 
kátyúzási munkák mikor kezdıdnek el. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kátyúzás csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdıdhet el. 
A bizottság kiegészítésérıl a szeptemberi testületi ülésen dönt a képviselı-testület. A 
háztartási komposztáló ládákat a közmunka program keretében fogják legyártatni. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy szombaton az óvoda névavató ünnepsége, vasárnap a 
Kormányzó úr újratemetésének évfordulója alkalmából tartandó ünnepség kerül 
megrendezésre, melyre minden érdeklıdıt szeretettel vár. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 50 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. augusztus 29-én 
14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. augusztus 12-i 
ülése napirendjének elfogadásáról        138/2012. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     16/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2012. évi költségvetésének megállapításáról 
 
2./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 
     2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról   139/2012. 
 
     A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a 
     Szent István út 39. szám alatti, II. számú tanügyi épület használatáról 140/2012. 
 
     Önkormányzati tulajdonú földterületek további mővelésérıl  141/2012. 
 
3./ A Kenderes, Szent István út 33/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú 
     lakóingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdés meghosszabbításáról és a 
     lakbér megállapításáról       142/2012. 
 
4./ 
 
a.) Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl     143/2012. 
 
     Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl     144/2012. 
 
     Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl     145/2012. 
 
b.) Folyószámlahitel igénybevételérıl     146/2012. 
 
c.) Pályázat benyújtására „Drogprevenció Kenderesen” címmel, a 
     Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet kábítószer-prevenciós 
     programok támogatására kiírt pályázatra     147/2012. 
 
d.)Pályázat benyújtására „Kenderesi külterületi földutak karbantartásának 
    támogatása gépbeszerzéssel” címmel a 6/2012.(VI.29.) VM rendelet 
    által kiírt pályázatra       148/2012. 
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Napirend          Szám 
 
 
e.) Az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai programjának 
     jóváhagyásáról         149/2012. 
 
f.) A Társadalmi Megújulás Operatív program – TÁMIP 3.1.4. – 12 –  
     keretében „Innovatív iskolák fejlesztése” címő pályázat benyújtásáról  150/2012. 
 
g.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium osztály és 
      gyakorlati csoportlétszám növelésérıl      151/2012. 


