
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én 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, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetı igazgatója, 
Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit, a 
Tarka-Barka Óvoda vezetıje, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Csehné Köteles Rozália belsı ellenır, Dr 
Gaszparjan Karen jegyzı, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, 
Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT ügyvezetı igazgatója, Bodor Tamás, Dr 
Ila Erzsébet meghívottak, Farkas Istvánné érdeklıdı, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplı 
napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: javasolta napirendre venni a Városfejlesztési Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság kiegészítését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Egyebek napirendi pontban szerepel a bizottság kiegészítésére 
vonatkozó javaslatának elıterjesztése. 
 
CSATÁRI LAJOS: megkérdezte, hogy szabályos-e az egyebek között tárgyalni ezt a 
napirendi pontot. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, szabályos. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 155/2012.(IX.12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 12-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2012. elsı félévi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta. Felkérte Veresné 
Nagy Margitot, a bizottság elnökét, tájékoztassa a Képviselı-testületet a bizottság 
álláspontjáról.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az önkormányzat 
2012. évi elsı félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztést, melyet a 
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: az elıterjesztésben szerepel, hogy a költségvetés tervezése során 
elsıdleges cél volt az intézményhálózat mőködıképességének megırzése, a folyamatos 
üzemeltetés biztosítása. A elırejelzések alapján a jövıben jelentıs változások várhatók, és a 
hangsúly el fog tolódni a gazdaság irányába. Országosan és a településen is alapvetı 
problémát jelent a gazdaság gyenge mőködése. Mindenképpen bevételekre, pénzre van 
szükség. Arra törekszik, hogy ne generáljon feszültséget az intézmények és az önkormányzat 
közötti kapcsolatban az önként vállalt feladatok teljesítése. Ennek érdekében a lakosság 
igényét és az önkormányzat anyagi lehetıségét is figyelembe kell venni, mivel a támogatás 
mértéke nem korlátlan. Arra kér mindenkit, hogy tartsa tiszteletben ennek szellemiségét, és  
kér minden képviselıt, hogy ne intézményt képviseljen, hanem a város egészének érdekét 
vegye figyelembe. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: teljesen jogos a kérése képviselı úrnak, a maga részérıl is ezt 
támogatja. 
   
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  156/2012.( IX.12.)Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2012 évi költségvetésének I. félévi végrehajtását  

1.396.301 ezer Ft bevétellel 
1.395.134 ezer Ft kiadással 

a 2., 3 és 9 számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület. 
 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4 és 9/a 
számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel: 

 
-  személyi jellegő kiadások: 245.902 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 62.831 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 209.865 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 1.644 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 491.603 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 19.419 ezer Ft 
-  kölcsönök 120 ezer Ft 
-  finanszírozási kiadások 359.889 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: 3.861 ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         381 fı 
 

3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3. 
és 9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel: 

 
-  mőködési bevételek: 231.606 ezer Ft 
-  támogatások: 725.729 ezer Ft 
-  kiegészítések és visszatérülések 6.963 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1.765 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 67.507 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 28.650 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése: 239 ezer Ft 
-  elızı évek pénzmaradvány igénybevétele: 9.267 ezer Ft 
-  hitelek: 326.069 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: - 1.494 ezer Ft 
 

4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 
tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 

 
5. A második félévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
 

- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek 

beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 
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- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 
az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2012 december 31-re a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2012. évi 
forrásaiból keletkezı bevételek érdekében az oktatási intézmények a feladat 
mutatókat pontosítsák és a szükséges korrekciókat végezzék el 2012. október 
31-ig. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Intézményvezetık, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a rendelet megalkotása elıtt is tájékoztatta a Képviselı-
testületet arról, hogy a hatályban lévı jogszabályok szerint a rendelet törvénysértı. A Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében a rendeletet 
megvizsgálta, és megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértı, ezért javasolja a Képviselı-
testületnek a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: jegyzı úr, aki a törvényességért felel, felhívta a Képviselı-testület 
figyelmét arra, hogy a rendelet jogszabálysértı, ezért ıt felelısség nem terheli.  A Képviselı-
testület ennek ellenére megalkotta a rendeletet, és olyan álláspontot alakított ki, hogy ilyen 
esetekben él felterjesztési jogával.  Azt javasolta, hogy a továbbiakban is próbálkozzanak az 
ilyen jellegő érdek érvényesítéssel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben az esetben a Képviselı-testület élt felterjesztési jogával, 
Kisújszállás város önkormányzatához hasonlóan, de az Országgyőlés szakbizottsága nem 
támogatta azt. Továbbra is keresik azokat a lehetıségeket, amellyel gátat szabhatnak az ilyen 
jellegő tevékenységeknek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének17/2012.(IX.13.) rendelete 

 
a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

20/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. szeptember 12. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyzı 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a luxusadóval kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 11/2006.(III.11.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a luxusadóról 
szóló magasabb szintő jogszabályt, ezért a helyi rendelet hatályon kívül helyezése 
szükségessé vált, javasolja az errıl szóló rendelet megalkotását. 
 
H o z z á  s z ó l á s  
 
CSATÁRI LAJOS: 2006-ban megalkotott rendeletrıl van szó. Jelezte, hogy nem ismeri a 
rendelet szövegét, ezért kéri, hogy biztosítsák számára annak megismerését. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: természetesen tudják biztosítani a rendelet megismerését, 
képviselı úr kérésének megfelelıen papír alapon, e-mailben, vagy a város honlapján is 
elérhetıek a helyi rendeletek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Kenderes Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének18/2012.(IX.13.) rendelete 
 

a luxusadóval kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 
11/2006.(III.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. szeptember 12. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyzı 
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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 
 
Elıterjesztés a helyi iparőzési adóról szóló 3/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében megvizsgálta a helyi iparőzési adóról szóló 
3/2010.(I.28.) önkormányzati rendeletet, és megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértı, 
mivel a rendelet két adómértéket határoz meg. A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 6. §. 
e.) pontjának utolsó mondata szerint a helyi iparőzési adó esetén egy adómérték alkalmazható, 
ezért a rendelet 3- § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezését javasolta. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy a gyakorlatban kikre vonatkozik a naptári 
naponkénti 5.000 Ft megfizetése, valamint azt kérdezte, hogy a piacon történik-e helypénz 
szedése? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenységet végzıkre 
vonatkozik az 5.000 Ft megfizetése. A piacon jelenleg nem szednek helypénzt, mivel az 
árusítás feltételei nem biztosítottak. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének19/2012.(IX.13.) rendelete 

 
a helyi iparőzési adóról szóló 

3/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2012. szeptember 12. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyzı 
 
 
 
 



 
 

- 7 – 
 
 
 

 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Képviselı-testületnek egyrészt döntenie kell a rendelet 
módosításáról, valamint határozatot kell hozni arról, hogy a közszolgáltatás folyamatos 
ellátása érdekében a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel 2012. november 30-ig fennálló 
közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításra kerüljön 2012. december 31-ig. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy mennyi áremelést jelent a beterjesztett díjtétel? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: minimális, 7 %-os emelést tartalmaz a rendelet-tervezet. 
 
TÓTH ZOLTÁN: nincs információja a hulladékgazdálkodásról szóló törvénytervezet 
megalkotását illetıen. 
 
CSATÁRI LAJOS: igaz, hogy a tervezett emelés összegszerően nem jelentıs, de a hivatalos 
infláció 5-6 % közötti, ez viszont 7 %-os emelés. Volt olyan eset, hogy egy választópolgár 
felelısségre vonta a Képviselı-testület által megalkotott díj miatt. Hangsúlyozta, hogy 
összegszerően nem sok a tervezett emelés, de alapelvet tekintve mégis több a hivatalos 
inflációnál. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 20/2012.(IX.13.) rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2012. szeptember 12. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyzı 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 157/2012.(IX.12.) Kt. számú határozata 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés érvényességének ismételt 
meghosszabbításáról 
 
  1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a  
 közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a jelenlegi közszolgáltatóval,  
 a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-vel a feladat ellátásra vonatkozóan 
 a fennálló közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításra kerüljön 
 2012. december 31-ig. 
 
2./        A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított  
            közszolgáltatási szerzıdést írja alá. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                     2./  Kisújszállási Városgazdálkodási KFT Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
                           5310 
                     3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           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 
 
Elıterjesztés a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló önkormányzati rendeletrıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: új rendelet-tervezet került beterjesztésre a Képviselı-testület elé, 
tekintettel arra, hogy a szabálysértési törvény módosulása miatt a társadalmi viszonyok, a 
kialakult élethelyzetek arra késztették az önkormányzatot, hogy helyileg szabályozza a 
kirívóan közösségellenes magatartást, illetve annak szankcionálását. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a rendelet kiegészítését javasolja az alábbiak szerint: 
„Tiltott közösségellenes magatartást követ el, aki közterületen pénzszerzés céljából 
jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet folytat, vagy szolgáltatást nyújt.” 
„Tiltott közösségellenes magatartást követ el, aki lakcímbejelentését beköltözés, vagy 
kiköltözés után három munkanapon belül nyilvántartásba vétel céljából nem teszi meg az 
illetékes önkormányzat jegyzıjénél.” 
„Tiltott közösségellenes magatartást követ el,  ha az üzemeltetı az üzletek nyitvatartási 
idejére vonatkozó szabályokat megsérti. 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: alapvetıen „rendpárti”, és maximálisan támogat minden szigorítást, 
ami  a „rendre” való törekvést célozza. Érdeklıdött a rendeletben foglalt szabályok 
betartatásáról, valamint a bizonyítási eljárásról, továbbá azt kérdezte, hogy  
közterületfelügyeleti tevékenységet végez-e valaki a településen? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a rendeletben foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal erre 
feljogosított ügyintézıi ellenırzik. Két, három munkatárs bevonását tervezi erre a feladatra, 
akik közigazgatási eljárás keretében végzik munkájukat. Helyszíni bírság kiszabására viszont 
nincs lehetıségük. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy a települések döntésétıl függ, hogy szabályozza –e a 
lakcímbejelentést, illetve szankcionálását? Úgy gondolja, hogy a szankcionálási rendszernek 
egy szinten kellene lennie, és nem a település döntésén kellene múlnia, hogy alkot-e 
rendeletet, vagy nem. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: ezzel a megjegyzéssel egyetért. 
 
CSATÁRI LAJOS: nem tartja szerencsésnek, hogy az önkormányzatoknak nem egységesen 
van lehetıségük a szankcionálásra. Szubjektív véleményként elmondta, hogy nagyon mélyre 
kerültünk azzal, hogy alapvetı viselkedési problémák vannak az emberi kapcsolatokban, 
amely végtelenül elszomorító. Egyértelmően hanyatlik az ember. Példamutatóan kell 
viselkedni minden tekintetben. A rendezettség, szervezettség, a fegyelmezettség, a szorgalom, 
a becsület, a tisztesség, a munkaszeretet erkölcsi kategóriák. Nagy bajban van az emberiség. 
Nagyon kell vigyázni a piacainkra, termelıinkre, mert minden területen a profitszerzés, és a 
vad pénzhajhászás  kezd elsıdlegessé válni. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, az 
elhangzott módosításokat elfogadva,  7 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
21/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelete 

 
a közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

Kenderes, 2012. szeptember 12. 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyzı 
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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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a REMONDIS Szolnok Zrt saját székhelyén és a mőködési 
hatáskörébe tartozó 24 településen huzamos idın keresztül aktívan vesz részt 
környezetvédelmi-szakmai munkáján kívül a régió tudományos-kulturális-szociális 
tevékenységében, fenntartva és megırizve a terület történelmi-földrajzi különlegességét, 
hagyományait, támogatva azok különféle megjelenési formáit. E nemes hagyomány 
folytatásaként arra kérik a polgármestert, hogy az országosan ismert címertörténész Dr Csáky 
Imre”A Magyar Királyság vármegyéinek kiváltságos kerületeinek és szabad királyi 
városainak címereslevelei a XVIII-IXI században” címő díszkiadású, magyar-latin-német-
angol nyelvő, sorszámozott könyvritkaság –sorozat 15. tagjaként 2012. december 1. hatállyal 
megjelenı – „A Jász és két kun kerületek címereslevelei 1746 és 1839” címő, díszkiadású 
sorszámozott könyvbe behelyezett indexen megjelenhessen Kenderes jelenleg használt színes 
címere, alatta a település megnevezésével –demonstrálva ezzel azt, hogy a település részese a 
hagyományok ápolásának és ily módon is kifejezésre juttatja erkölcsi támogatását a kötet 
megjelentetésével kapcsolatosan. 
Javasolja a címerhasználat engedélyezését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 158/2012.(IX. 12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város címerhasználatának engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi, hogy 
 a város színes címere és megnevezése Csáky Imre: „A Jász és két kun 
 kerületek címereslevelei 1746 és 1839” címő exkluzív mővében megjelenhessen,  
 mert az kifejezetten a régió kulturális-történeti hagyományainak megırzését és 
 erısítését szolgálja. 
 
 Errıl. 1./ Remondis  Szolnok Zrt 5000 Szolnok, József A. út 85. 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b./ 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium pályázni kíván a 
Nemzeti Fejlesztési Alap által kiírt decentralizált pályázaton, vissza nem térítendı 
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 támogatásra, egy darab rakodógép vásárlására 11.800 ezer Ft értékben. A pályázat önerı 
nélküli, elıfinanszírozott. A pályázat benyújtásához a fenntartó támogató nyilatkozata 
szükséges. Javasolta  a pályázat támogatását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 159/2012.(IX.12.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részvételérıl  
a Nemzeti Fejlesztési Alap által kiírt decentralizált pályázaton 
 
 Kenderes Város Önkormányzata – mint a Kenderesi Szakiskola, 
 Középiskola és Kollégium fenntartója- támogatja, hogy az 
 intézmény a Nemzeti Fejlesztési Alap által kiírt  decentralizált 
 pályázaton 1 db rakodógép vásárlásra pályázzon, 11.800 ezer Ft 
 értékben. 
 A pályázat önerı nélküli, elıfinanszírozott. 
 
 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola, és Kollégium Kenderes, 
                           Szent István út 27. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
c./ 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Városgazdálkodás intézmény kéréssel fordult a Képviselı-
testület felé.  Az intézmény többletbevétele terhére egy Vogel-Noot típusú 3 fejes ekét kíván 
vásárolni, nettó 400 ezer Ft összegben. A Képviselı-testület korábbi határozata szerint a 
Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium intézménytıl az önkormányzat tulajdonában 
lévı földterületek használati joga visszakerült saját hatáskörbe, így a mőveléshez szükséges 
gépek beszerzése szükségessé vált.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 160/2012.(IX.12.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás részére Vogel-Noot típusú 3 fejes eke vásárlásának 
engedélyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi Kenderes 
 Városgazdálkodás intézménynek -  többletbevétele terhére-  egy darab 
 Vogel-Noot típusú 3 fejes eke vásárlását nettó 400 ezer Ft értékben. 
  
 Errıl: 1./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, Helyben 
                      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. 
 
 
d./ 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
kiegészítése szükségessé vált Bíró János bizottsági tag halála miatt. Korábban olyan kérés 
érkezett hozzá, hogy szakember, és a Gazdakör tagja kerüljön a bizottságba, aki képviseli a 
gazdák érdekeit.  Ezek alapján javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a bizottság tagjának 
válassza meg Szpisjak Imrét, aki több országos szervezet tagja, és a Magyar Piac Szövetkezet 
keretén belül is jó kapcsolatokat alakított ki. Véleménye szerint ismeretsége, kapcsolatai, 
szakmai munkája nagy segítséget jelenthet az önkormányzat számára. Kéri a Képviselı-
testület tagjainak véleményét.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
elnökeként úgy véli, hogy a bizottság tartalmasan dolgozott. A település kapacitásával 
kapcsolatban készített anyag azért nem került még a Képviselı-testület elé megtárgyalásra, 
mert a bizottság összehívása várat magára, mivel nem teljes a létszáma. İ személy szerint 
Szpisjak Imrét nem javasolja, elsısorban azért, mert egy önkormányzati bizottságban való 
részvétel olyan aktív társadalmi közéleti munkát és szereplést feltételez, amelyet Szpisjak 
Imre részérıl nem tapasztal.  Második alkalommal próbálják úgy összeállítani a bizottságot, 
hogy annak ellenére, hogy ı nem támogatta a külsıs tagot, a Képviselı-testület megszavazta.  
A bizottság elnökeként ı dolgozik a bizottsággal, nem a Képviselı-testület. Szpisjak Imrével  
jó a kapcsolata, de nem vette észre, hogy a közéletben, a társadalmi munkában aktívan részt 
venne. Hangsúlyozta, hogy a bizottság munkája nem abból áll, hogy valaki ügyesen 
gazdálkodik, és eredményesen gyarapodik. Úgy gondolja, hogy akivel ı aktív beszélgetı 
kapcsolatban van, konzultálnak, véleményt cserélnek, azt munkatársának tekintheti.. Szpisjak 
Imrével soha nem tudott ilyen kérdésekrıl beszélni, mert megvan a maga érdeklıdési területe, 
amely nem feltétlenül esik egybe a bizottság munkájával. Személy szerint Farkas Istvánnét 
javasolja a bizottságba, és kéri a Képviselı-testületet, hogy fogadják el javaslatát, mivel neki 
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 kell vele dolgozni, és feltételezhetı, hogy eredményesen tud dolgozni azzal az emberrel, 
akivel egyébként is jó munkakapcsolatban van. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megerısítette elıtte szóló képviselı-társát. Elfogadja azt a 
véleményt, hogy a bizottság elnökének kell a megválasztott tagokkal együtt dolgozni. 
Személy szerint  Farkas Istvánnét javasolja a bizottság tagjának. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ:  véleménye szerint kamatoztatni kell azokat a kapcsolatokat, amelyet 
Szpisjak Imre az évek során országos szinten kialakított, ezért az ı  megválasztását támogatja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel nem volt több javaslat, szavazásra tette az elhangzott 
javaslatokat. 
 
A Képviselı-testület Farkas Istvánné jelölését 3 támogató szavazattal, 1 ellenvélemény és 3 
tartózkodás mellett elutasította. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 4 fı támogató szavazattal, 3 
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  161/2012.(V. 23.) Kt. számú határozata 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjának választásáról 
  
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szpisjak Imre Kenderes, 
 Petıfi út 18.szám alatti lakost – 2012. szeptember 12. napjával –a Városfejlesztési, 
 Mezıgazdasági és Környezetvédelmi bizottság tagjának választotta. 

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./ Szpisjak Imre, 5331. Kenderes, Petıfi út 18. 
 2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
            3./        Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                        é r t e s ü l n e k. 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megállapította, hogy a bizottság tagjának a Képviselı-testület Szpisjak 
Imrét választotta. Kívánja, hogy sikerüljön vele együtt dolgozni a bizottság elnökének és kéri 
építsen munkájára. Szpisjak Imre a legközelebbi testületi ülésen az esküt le fogja tenni, azt 
követıen pedig a bizottság teljes jogú tagja lesz. 
 
Kérte, akinek közérdekő bejelentése van, tegye meg. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: tájékoztatott mindenkit, hogy a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium szeptember 15-én 9 órától regionális szántóversenyt rendez.  
Minden érdeklıdıt szeretettel várnak a rendezık. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA:  a Szociális és Egészségügyi bizottság nevében szeptember 24-én 
délután fél 5-kor szeretettel meghívnak mindenkit a Városi Könyvtárban,  Dr Gyányi Margit 
elıadására a  mozgásszervi betegségekrıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 órakor 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. szeptember 12-én 
14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 
12-i ülése napirendjének elfogadásáról     155/2012. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének 
     I. félévi végrehajtásáról       156/2012. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 17/2012.(IX.13.) 
     rendelete a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 20/2011.(VIII.25.) 
     önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 18/2012.(IX.13.) 
     rendelete a luxusadóval kapcsolatos helyi szabályozásáról szóló 
     11/2006.(III.11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2012.(IX.13.) 
     rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 3/2010.(I.28.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2012.(IX.13.) 
     rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
     helyi közszolgáltatásról szóló 21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
     módosításáról 
 
    A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés 
    érvényességének ismételt meghosszabbításáról       157/2012. 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2012.(IX.13.) 
     önkormányzati rendelete a közigazgatási bírsággal sújtható, tiltott, 
     kirívóan közösségellenes magatartásokról      . 
 
7./ Egyebek 
 
a.) Kenderes Város címerhasználatának engedélyezése     158/2012. 
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Napirend:         Szám: 
 

 
b.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
     részvételérıl a Nemzeti Fejlesztési Alap által kiírt decentralizált 
     pályázaton         159/2012. 
 
c.) Kenderes Városgazdálkodás részére Vogel-Noot típusú 
     3 fejes eke vásárlásának engedélyezésérıl    160/2012. 
 
d.) Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi 
      Bizottság tagjának választásáról      161/2012.  
     


