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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án 15 
órakor tartott rendkívüli, 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: Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda vezetıje, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Penti Gusztáv, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János 
Általános Iskola igazgatója, Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, 
Bodor Tamás, dr Ila Erzsébet meghívottak, dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
 
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 megtárgyalásán túl 6. napirendi pontként elıterjesztést a bizottságok 
összevonásáról, 7. napirendi pontként elıterjesztést az önkormányzat tulajdonát képezı 
földterület valamint gépek és berendezések használatba adásáról valamint 8. napirendi 
pontként elıterjesztést „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen” címő, KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú pályázathoz biztosítandó 
saját forrás vállalásáról. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 162/2012.(IX.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 26-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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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 3000 fı lakosságszámot meghaladó önkormányzat részérıl, a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 97. § (24) bekezdés b.) pontja szerinti 
szándéknyilatkozat aláírásához való hozzájárulásról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság tájékozódott azokról az adatokról, amelyek a város 
költségvetésébıl az Általános iskolát érintik. A bizottság a szándéknyilatkozat aláírását 
támogatja, és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Saját véleményét ismertetve 
elmondta, hogy személy szerint nagyon nehéz döntés elıtt állt. Az iskolában 36 éve tanít. 
Hasonlóan kollégáihoz, akikkel évtizedek óta együtt dolgozik, féltik az iskolát. A fenntartó 
mindig pozitívan állt az intézményhez. A döntés meghozatalánál – figyelembe véve, hogy 
önkormányzati képviselı – más szempontokat is figyelembe kellett vennie, ismerve az 
önkormányzat költségvetését, mozgásterét. Úgy véli, hogy a szándéknyilatkozatot meg kell 
hoznia a testületnek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy az épületek tulajdonjogában történik-e változás, 
továbbá az állagmegóvás, felújítás részleteit kérdezte. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bıvebb információi ezzel kapcsolatban nincsenek. A mőködtetı kérhet 
mőködési hozzájárulást a tulajdonos önkormányzattól, amely csak a bevételek függvényében 
biztosítható. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a jelenlegi információk szerint használatba kell adni az 
ingatlanokat,  és nem tulajdonjog átruházásról van szó. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl kell átadni az 
intézmény mőködtetését az államnak. Az átadás részleteit jogszabály fogja rögzíteni. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: megerısíti, hogy a tantestületben teljes a bizonytalanság a 
további mőködtetést illetıen. Látják az önkormányzat költségvetésének helyzetét, amely 
alapján arra készültek, hogy nagy valószínőséggel az iskola fenntartása és mőködtetése a 
jövıben az állam feladata lesz.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: más területen is nagy a bizonytalanság. A járások kialakításával 
kapcsolatban sincs konkrét információ. Bízik benne, hogy minden területen racionális 
döntések fognak születni. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elhangzottakhoz annyi hozzáfőznivalója van, hogy köszönetet érdemel 
minden becsületes, adót fizetı kenderesi állampolgár. Nagyon sokan, nagyon sokat 
dolgoznak, akik becsületesen fizetik az adót, és a közszolgáltatások díját. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az adófizetési morál javuljon. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a közoktatásban az állam szerepvállalását megpróbálja erısíteni.  
Minden új bizonytalansági tényezıt hordoz magában.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 163/2012.(IX.26.) Kt. számú határozata 
3000 fı lakosságszámot meghaladó önkormányzat részérıl, a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés b) pontja szerinti szándéknyilatkozat 
aláírásához való hozzájárulásról 

 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete saját és átengedett bevételei terhére a 
következı naptári évben kezdıdı tanévtıl az Apáczai Csere János Általános Iskola 
mőködtetését nem képes vállalni, ezért hozzájárul a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi 
CXC. törvény 97. §. (24) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat aláírásához. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 
polgármestert és Dr. Gaszparjan Karen jegyzıt a szándéknyilatkozat aláírására. 
 

     Errıl: 1./ Emberi Erıforrás Minisztériuma  1051. Budapest, Arany J. út 6-8. 
               2./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 
                    Szolnok, Liget út 6. 
               3./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben 
               4./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben, 
               5./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
               6./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
                é r t e s ü l n e k. 
 
 
2./ Elıterjesztés térfigyelı kamerák kihelyezésére benyújtott, nyertes LEADER 
pályázathoz kivitelezı kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: az elıterjesztés címében kivitelezı szerepel, a projekt  viszont térfigyelı 
kamerák beszerzését tartalmazza. A megjelölt árak különbözı minıséget jelenthetnek, ezért 
nem biztos, hogy a legolcsóbbal járnak jobban. Feltételezi, hogy az optimális minıség és 
optimális árajánlat figyelembe vételével döntenek. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a beszerzı egyben  a kivitelezı is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az árajánlat  inkább kevesebb, de minıségi kamerák beszerzésére 
vonatkozott. 
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CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy a pályázat keretében hány darab térfigyelı kamera 
kihelyezése valósul meg? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 7 db kamera kihelyezését tartalmazza a pályázat, amely a település 
frekventált helyein lesznek elhelyezve.  
 
CSATÁRI LAJOS: a frekventált helyek kiválasztásánál kérik-e a rendırség segítségét? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, már kérték a rendırség segítségét a helykijelöléshez. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a meglévı kamerarendszerrel kompatibilis lesz-e 
a tervezett bıvítés? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az új kamerák kapcsolódnak a meglévı rendszerhez, amely 
miatt szervert is kell bıvíteni. A Karcagi Kistérségi Társulástól kapott 1,5 millió Ft-ból egy 
szerver beszerzését, és további kamera felszerelését tervezik, amelyet össze fognak kötni a 
rendszerrel.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat további célja, hogy a közrend, közbiztonság  
erısítése érdekében  további kamerák kihelyezését támogatja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 164/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozata 
            térfigyelı kamerák kihelyezésére benyújtott, nyertes LEADER pályázathoz kivitelezı 

kiválasztásáról.   
 
            A Képviselı-testület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, 
Településeink közbiztonságának és vagyonvédelmének javítása térfigyelı rendszerek 
kiépítésével célterületre benyújtott nyertes pályázat kivitelezıjének kiválasztásáról 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a kivitelezésre a legalacsonyabb összegő ajánlatot 
(Nettó 3.966.896- Ft. + 1.071.062-Ft ÁFA (27%) = 5.037.958- Ft.) tevı „Forg-tech” 
Kft.-t választja ki. A szerzıdés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ „Forg-tech” Kft. 5600 Békéscsaba Berényi út 144/1. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 rendezvénytér kialakítására benyújtott, nyertes LEADER pályázathoz 
kivitelezı kiválasztásáról 
 
Kérdést tett fel Csatári Lajos. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elıterjesztés tartalmazza, hogy több pályázó nyújtott be pályázatot a 
projekt megvalósítására, amely alapján a legalacsonyabb összegő ajánlat kiválasztását 
javasolja az elıterjesztés. Kérdése az, hogy a pályázók készítették-e a tervet, vagy az 
önkormányzat elképzelése alapján készült az árajánlat. Mivel jelentıs különbségek vannak az 
adott ajánlatokban, mindenképpen az optimumra kell törekedni.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázók az önkormányzat elképzelése alapján alakították ki áraikat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a pályázat benyújtásával egy idıben az elkészült tervet is 
csatolniuk kellett. Az árajánlat kérésekor minden vállalkozó megkapja a tervet, amely alapján 
elkészítik árajánlatukat. 
 
BODOR TAMÁS: az elkészült tervek az elképzeléseiket tartalmazza. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 165/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozata 
            Rendezvénytér kialakítására benyújtott, nyertes LEADER pályázathoz kivitelezı 

kiválasztásáról.   
 
            A Képviselı-testület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, 
Rendezvény tér kialakítása célterületre benyújtott nyertes pályázat kivitelezıjének 
kiválasztásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a kivitelezésre a legalacsonyabb összegő ajánlatot 
(Nettó 3.989.890- Ft. + 1.077.270-Ft ÁFA (27%) = 5.067.160- Ft..) tevı Kunhegyesi 
Építı Kft.-t választja ki. A szerzıdés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné 
polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Kunhegyesi Építı Kft. 5340 Kunhegyes Zádor út 4. 

 
              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 
 
Elıterjesztés a turisztikai kiadvány készítésére benyújtott, nyertes LEADER 
pályázathoz kivitelezı kiválasztásáról 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  166/2012. (IX. 26.) Kt. számú határozata 
            Turisztikai célú kiadvány készítésére benyújtott, nyertes LEADER pályázathoz 

kivitelezı kiválasztásáról.   
 
            A Képviselı-testület a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében, 
Turisztikai célú kiadvány készítés célterületre benyújtott nyertes pályázat 
kivitelezıjének kiválasztásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
Kenderes Város Önkormányzata a kiadvány elkészítésére (nyomtatására) a 
legalacsonyabb összegő ajánlatot (Egységár: Nettó 240- Ft. + 12-Ft ÁFA (5%) = 252- 
Ft. Összesen: 2 520 000- Ft bruttó.) tevı Kis-Új Lap Kft.-t választja ki. A szerzıdés 
megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

                3./ Kis-Új Lap Kft. 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. 
             é r t e s ü l n e k. 

 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés összevont bizottsági ülésekkel kapcsolatos törvényességi felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte Dr Gaszparjan Karen jegyzıt, ismertesse a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását a 2012. február 8-i összevont 
bizottsági üléssel kapcsolatosan.   
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kenderes 
Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának, Szociális és Egészségügyi Bizottságának, 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának, az Ügyrendi és Jogi 
Bizottságnak, valamint az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságának 2012. 
február 8-án együttes ülésén hozott határozatait törvényességi felügyeleti jogkörében 
megvizsgálta, és megállapította, hogy a határozatok jogszabálysértıek, mivel a vonatkozó 
jogszabály alapján a bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselı-
testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az Ötv. 14. §. (1) bekezdése szerint: „A 
képviselı-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselınek több mint a 
fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevı települési képviselık több mint a felének 
igen szavazata szükséges.” Az SZMSZ 21. §. (5) bekezdése a bizottságok együttes ülésére 
annyit tartalmaz, hogy amennyiben a bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is 
érinti, úgy a bizottság elnöke összevont tárgyalást kezdeményezhet, további szabályt az 
együttes ülésekre nem határoz meg. A fentiek alapján együttes ülésen valamennyi bizottság 
határozatképességének meg kell lennie, amelyet a jelenlévı valamennyi bizottsági tag által 
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 külön határozatban megválasztott elnöke állapít meg. Az együttes ülésen az SZMSZ eltérı 
szabályai hiányában valamennyi határozatképes bizottság külön-külön hoz határozatot 
napirend és az elıterjesztések elfogadásáról.  Ennek kapcsán felhívták a Képviselı-testületet, 
hogy 2012. szeptember 30-ig tárgyalja meg a törvényességi felhívást, és szüntesse meg a 
jogszabálysértést. Javasolja a Képviselı-testületnek a Kormányhivatal törvényességi 
felhívását elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 167/2012.(IX.26.) Kt. számú határozata 
a 2012. február 8-i összevont bizottsági üléssel kapcsolatos törvényességi felhívásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását 
 a 2012. február 8-i összevont bizottsági üléssel kapcsolatban. 
 A Képviselı-testület a törvényességi felhívást elfogadta, és a jövıben  
  tartózkodni fog hasonló jellegő jogszabálysértések elkövetésétıl. 
 
 Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
                           Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
 
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 önkormányzati bizottságok összevonásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Csatári Lajos önkormányzati képviselınek, a 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság elnökének levelét, amelyet a 
Képviselı-testületnek írt. 
A levélben foglaltak alapján a 2012. szeptember 12-i testületi ülésen az általa vezetett 
Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság létszámának kiegészítésére tett 
személyi javaslatát a Képviselı-testület többsége nem támogatta. A szavazás során a bizottság 
két képviselı tagja vele ellentétben egy másik személyt támogatott. A támogató érvek 
kimerültek valami homályos kapcsolati tıke hangoztatásával. Hiába említette saját 
véleményét, hogy az illetı személy eddig semmilyen érdeklıdést nem mutatott az 
önkormányzati munka irányába. 
Tekintettel arra, hogy a bizottság két képviselı tagja ellene szavazott, a külsıs tagot pedig ı 
nem támogatta, a jövıben nem tudja biztosítani a harmonikus szakmai együttmőködést. 
Jelezte, hogy a bizottság másik külsıs tagját sem támogatta a választás során. Mindeddig 
egyoldalú érdekérvényesítés mutatkozott a személyek kiválasztásánál, és ez a szakmai 
színvonal rovására történt. Mindezek miatt a bizottság elnöki tisztségérıl 2012. szeptember 
13-i hatállyal lemondott. 
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A maga részérıl tudomásul vette Csatári úr elnöki tisztségrıl való lemondását, egyúttal 
megköszönte eddigi bizottsági elnöki munkáját. A jövıben bizottsági tagként számítanak 
munkájára. 
A bizottsági elnöki tisztségrıl való lemondás kapcsán áttekintették a bizottsági struktúrát. A 
Kormányhivatal korábban már jelezte, hogy 6 fıs testületnél nem feltétlenül van szükség öt 
bizottságra. Véleménye szerint ez a vélemény helytálló, mert valamennyi képviselı bizottsági 
elnök, és több bizottságnak is tagja, ezért nehezen biztosítható a határozatképesség. 
Támogatja  a Pénzügyi és a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
összevonását, mivel a Pénzügyi Bizottság jelenlegi elnöke szakember a településfejlesztési 
bizottság tekintetében is. Javasolta továbbá az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság integrálását a Szociális és Egészségügyi Bizottságba. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy véli, hogy mindannyian érezték, - fıleg a külsıs tagok gyenge 
aktivitása és az átfedések miatt- nincs szükség ennyi bizottságra. Egyetért az elhangzott 
javaslattal. Javasolta továbbá a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevét  „Emberi Erıforrás 
Bizottság”-ra változtatni. Érdeklıdött az oktatási bizottság elnöke személyérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az oktatási bizottságnak kevesebb hatásköre lesz, ezért  a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének személyét javasolja a bizottság elnökének. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért a bizottságok összevonásával, ugyanakkor úgy érzi, hogy a  
múzem szerepe inkább a városfejlesztéshez kapcsolódik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület most a bizottságok összevonásáról dönt, ezt 
követıen kell az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát módosítani, amelyben 
meghatározzák a feladat és hatásköröket is.  
 
BODOR TAMÁS érdeklıdött, hogy a bizottságok létszámai hogyan fognak alakulni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a testületi tagok többsége biztosított a bizottságokban, ezért új tagokat 
nem kell választani. Tájékoztatásul elmondta, hogy Szpisjak Imre, akit a legutóbbi ülésen a 
Képviselı-testület a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tagjának   
választott, úgy nyilatkozott, hogy nem tudja vállalni a bizottsági tagságot. 
 
BODOR TAMÁS egyetért Király Lászlóné véleményével, de úgy véli, hogy az 
idegenforgalom a Mővelıdési Házhoz kapcsolódik, ezért nem lenne jó, ha egy intézmény két 
bizottsághoz tartozna. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: át fogják gondolni az elhangzott javaslatokat. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  sajnálatát fejezte ki, hogy Csatári Lajos lemondott az elnöki tisztségrıl, 
valamint azért mert Szpisjak Imre, - aki nagyon jó szakember- , visszalépett a bizottsági 
tagságtól. Ebbıl konzekvenciát kell levonni, ezért célszerőnek látná a jövıben az ilyen 
döntések elıtti konzultációt. Meggyızıdése, ha ez a konzultáció megvalósult volna ebben az 
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 esetben, akkor találtak volna olyan személyt, aki megfelelt volna az elvárásoknak mindkét fél 
részére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megbeszélték Csatári úrral, hogy ha a jövıben személyt érintı döntés 
elıtt áll a testület, akkor egy elızetes konzultációt tartanak, hogy a testületi ülésen olyan 
döntés szülessen, amely a többség számára elfogadható. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: szerinte a „városfejlesztésbe” belefér a turisztika is. Véleménye 
az, hogy a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság globálisan 
foglalkozhat a városfejlesztésen belül a turisztikával is. Véleménye szerint nem célszerő a 
turisztikát a pénzügyi bizottsághoz kapcsolni. 
 
CSATÁRI LAJOS: felhívta a figyelmet a környezetvédelem fontosságára is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a testületnek a bizottságok összevonásáról kell dönteni. A következı 
testületi ülésre elıkészítik a bizottságok feladat-és hatásköreinek módosítását is. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 168/2012.(IX.26.) Kt. számú határozata 
önkormányzati bizottságok összevonásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Pénzügyi Bizottságot, valamint a Városfejlesztési, Mezıgazdasági 
 és Környezetvédelmi Bizottságot összevonja. 
            Döntött továbbá arról, hogy a Szociális-és Egészségügyi Bizottságot, valamint 
 az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottságot összevonja. 
 A változásokkal az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát  
 módosítani szükséges. 
 
            Felelıs: Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
            Határidı: 2012. október 30. 
  
 Errıl: 1./ Önkormányzat bizottságainak elnökei, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
7. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonát képezı földterület, valamint a START 
munkaprogram keretében vásárolt gépek és berendezések használatba adásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület augusztus 29-i ülésén döntött arról, hogy a 
tulajdonát képezı – jelenleg a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mővelésében 
lévı – földterületeket 2012. szeptember 1-tıl az önkormányzat mőveli. Javasolta, hogy ezeket 
a földterületeket, valamint a START munkaprogram keretében vásárolt gépeket adják 
használatba Kenderes Városgazdálkodás intézmény részére, amely koordinálja a programot. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért a javaslattal. Ennek kapcsán felvetette annak lehetıségét, 
hogy az intézményt a jövıben más szervezeti formában mőködtessék, mivel több lehetıség 
lenne pályázatokon való részvételre. Az intézmény jelenlegi vezetıjét alkalmasnak tartja 
nagyobb feladatok elvégzésére is. Maximálisan egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodáshoz 
kerül a START munkaprogrammal kapcsolatos feladat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: megvizsgálták a cégalapítás lehetıségét, és olyan 
megállapításra jutottak, hogy nem lenne célszerő az átalakítás. A Városgazdálkodás, mint 
intézmény, kötelezı önkormányzati feladatokat lát el. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megmaradhat az intézmény, de lehet céget is alapítani. Véleménye 
szerint 50 hektár földterület mővelése egy embert kívánni fog.  
 
CSATÁRI LAJOS: véleménye szerint a Városgazdálkodásnak az ipari szolgáltatás felé is el 
kellene mozdulnia, mert jelenleg sok a feketén dolgozó, adót nem fizetı állampolgár. 
Lakossági igény mutatkozik a legális munkát végzı szolgáltatók irányában. Az önkormányzat 
nem tudja az intézmények költségeit fedezni, ezért olyan tevékenységet is kell folytatni, 
amely bevételt jelent az intézmény számára. 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 169/2012.(IX.26.) Kt. számú határozata 
önkormányzati tulajdonú földterületek, valamint a START munkaprogram keretében 
vásárolt gépek és berendezések használatba adásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a tulajdonát képezı 0571/3 helyrajzi számú, 18 ha 2534 m2, 
 0571/2 hrsz-ú, 2 ha 1668 m2, 050/37 hrsz-ú 34,5561 m2,1032 hrsz-ú, 1,6 ha, 2114 
 hrsz-ú, 2,5158 ha, 1977/2-10:1977/12-26 hrsz-ú, 1,5 ha nagyságú önkormányzati 
 tulajdonú földterületeketvalamint a START munkaprogram keretében vásárolt gépeket 
 és berendezéseket 2012. szeptember 27-tıl Kenderes Városgazdálkodás intézménye 
 részére használatba adja. 
 
 Errıl:  1./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetı, Helyben 
                      2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
Kenderesen” címő, KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú pályázathoz biztosítandó 
saját forrás vállalásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítıi munkáira nyertes 
pályázatunk van. Az önkormányzatnak a saját erı alapból van lehetısége pályázni a saját 
forrás biztosítására. Javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a lakosság részvállalása milyen formában 
történik? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ez nagy kérdés, mert a legelszegényedettebb rész közmővesítése 
valósul meg a beruházással. Erre pénzügyi megoldást fognak keresni.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
            Kenderes Város Önkormányzata  170./2012. (IX.26.) Kt. számú határozata 

„Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen” 
címő, KEOP -7.1.0/11- 2012-0031 azonosító számú pályázathoz biztosítandó saját 
forrás vállalásáról, valamint EU-önerı Alap pályázat benyújtásáról 

 
 A Képviselı-testület 
 

1./ elhatározza, hogy Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet 
keretében. 

 
2./ kijelenti, hogy az EU Önerı Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat a 
„Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen” 
címő, (pályázat azonosító száma: KEOP-7.1.0/11-2012-0031) projekt 
megvalósításához szükséges önerı kiegészítésére vonatkozik. 

 
3./ kijelenti, hogy az Önkormányzat a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai 
során a Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerinti „munkanélküli vagy tartósan 
munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke” 
értékelési szempontot alkalmazza. 

 
4./ kijelenti, hogy a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének 
elıkészítése Kenderesen”címő projekt támogatási szerzıdés szerinti összes bekerülési 
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 költsége 38.779.073,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 5.816.861,- Ft önkormányzati 
saját forrást szükséges biztosítani. Kenderes Város Önkormányzata a projekt 
megvalósításához szükséges saját erıt 2012 évi költségvetésének terhére – 
rendelkezésre álló saját forrásból – biztosítja. 
A 6/2012. (III. 1.) BM rendelet 3.§ (6) bekezdése értelmében az igénylendı EU Önerı 
Alap támogatás összege a 3. pontban foglaltak figyelembe vételével 3.199.274.- Ft. 

 
5./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak 
összetétele az alábbiak szerint alakul: 

 

Forrás  2012 év Összesen 
I. Saját forrás 5.816.861 5.816.861 
1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 5.816.861 5.816.861 
III. Támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás 32.962.212 32.962.212 
Összesen 38.779.073 38.779.073 

 

6./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 

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

  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése van, tegye meg. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: minden érdeklıdıt szeretettel várnak a pénteki Mihály napi 
vásárra az óvodába, ahol a mazsorett csoport zenés felvonulása, vásár, táncház lesz, és 
megtekinthetik a Fenyves Otthon lakóinak és dolgozóinak elıadását is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 16 óra 20 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. szeptember 26-án 15 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 26-i  
ülése napirendjének elfogadásáról       162/2012. 
 
1./3000 fı lakosságszámot meghaladó önkormányzat részérıl, a nemzeti 
    köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés 
    b.) pontja szerinti szándéknyilatkozat aláírásához való hozzájárulásról  163/2012. 
 
2./ Térfigyelı kamerák kihelyezésére benyújtott, nyertes LEADER  
     pályázathoz kivitelezı kiválasztásáról      164/2012. 
 
3./ Rendezvénytér kialakítására benyújtott, nyertes LEADER pályázathoz 
     kivitelezı kiválasztásáról        165/2012. 
 
4./ Turisztikai célú kiadvány készítésére benyújtott, nyertes LEADER 
      pályázathoz kivitelezı kiválasztásáról      166/2012. 
 
5./ A 2012. február 8-i összevont bizottsági üléssel kapcsolatos törvényességi 
     felhívásról          167/2012. 
 
6./ Önkormányzati bizottságok összevonásáról     168/2012. 
 
7./ Az önkormányzat tulajdonát képezı földterület, valamint a START 
    munkaprogram keretében vásárolt gépek és berendezések használatba 
    adásáról          169/2012. 
 
8./ „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése 
     Kenderesen” címő, KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú 
     pályázathoz biztosítandó saját forrás vállalásáról, valamint EU-önerı 
     Alap pályázat benyújtásáról       170/2012.
      
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


