
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló 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: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetıje, Süveges Lajos Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetıje, Mikola Istvánné Városi Könyvtár intézményvezetıje, 
Ács Andrea Éva Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Nagyné Lenge 
Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Penti Gusztáv a Kenderesi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Korpás Bálint, Bodor Tamás meghívott, Kun Sándorné, 
Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 183/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 14-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 Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági elnök jelöltjétıl érdeklıdött, 
hogy a bizottságok összevonásával járó többlet feladatok ellátása okoz-e számára nehézséget. 
A Pénzügyi Bizottság feladatköre önmagában is egy nehéz szakterület, amely a jövıben a 
Településfejlesztési Bizottság munkáját is felöleli. A jelenlegi elnökétıl megkérdezte, hogy 
érez-e magában annyi erıt lelkileg, fizikailag és szellemileg, hogy a bizottság összevonásával 
járó többlet feladatokat ellássa. Érdeklıdött továbbá, hogy elfogadható-e számára a bizottság 
jelenlegi összetétele. A bizottságok eddigi mőködése során a személyes tapasztalata az volt, a 
külsıs tagok nem vesznek részt rendszeresen a bizottság munkájában. A Városfejlesztési 
Bizottság részanyagokat győjtött a települési kapacitás témakörében, ezért bízik abban, hogy 
az összevont bizottság napirendre tőzi az anyag megtárgyalását. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT számos egyéb elfoglaltsága mellett bízik abban, hogy továbbra 
is el tudja látni az elnöki feladatokat. A Településfejlesztési Bizottság munkáját eddig is 
figyelemmel kísérte és a polgármester asszony tájékoztatta a folyamatban lévı ügyekrıl. Az 
idı rövidsége miatt nem ígéri, hogy a kapacitásról szóló napirendet még ebben az évben 
megtárgyalja a bizottság. İszintén bízik abban, hogy a külsıs bizottsági tagok 
távolmaradásukkal nem nehezítik a bizottság mőködését és munkáját. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ külsıs bizottsági tagokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem biztos, 
hogy csak az a tag dolgozik, aki minden bizottsági ülésen részt vesz. A START 
Munkaprogram tárgyalásakor épp egy külsıs bizottsági tag tudott hathatós segítséget nyújtani. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 10 perckor megérkezett, a képviselı-
testület létszáma 7 fı. 
 
CSATÁRI LAJOS a Szociális Bizottság elnökétıl is megkérdezte, hogy érez-e magában elég 
erıt az elnöki feladat ellátásához. A Szociális Bizottság jelenlegi feladatköre az oktatási, 
kulturális és sport feladatokkal egészül ki. A bizottság elnökének a múltban vitái voltak a 
Mővelıdési Ház igazgatójával, ezért megkérdezte, hogy kifejezett szakmai szempontok 
alapján tudnak-e a jövıben együtt dolgozni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a bizottságok összevonását nem ı kérte. Úgy gondolja, hogy a korábbi 
bizottságok szervezeti felépítése a jelenleginél arányosabb feladatmegosztást biztosított. 
Természetesen tisztában van a saját képességeivel, ezért a kibıvült bizottsági feladatoknál 
mindenképpen számít a megfelelı szakértelemmel rendelkezı bizottsági tagok segítségére. 
Minden igyekezetével azon munkálkodik, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Hangsúlyozta 
azonban, hogy az eredményes bizottsági munkához valamennyi tag aktív közremőködésére 
szükség van. Emlékezete szerint a Mővelıdési Ház igazgatójával kapcsolatban elhangzott  
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észrevételeivel Csatári Lajos képviselı társa is egyetértett. Az összevont bizottság munkája 
során kiemelt figyelmet fordít a szakmai munka elıtérbe helyezésére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ bízik abban, hogy a jövıben a bizottságok munkáját nem gátolja a 
határozatképtelenség és mőködésük során kizárólag a szakmaiság dominál. Mivel több 
kérdés, hozzászólás nem volt szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodása mellett Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselıt a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökének, 6 fı támogató szavazatával és 1 fı tartózkodása 
mellett Király Lászlóné önkormányzati képviselıt a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökhelyettesének, 6 fı támogató szavazatával és 1 fı tartózkodása mellett Baktai 
Kálmán önkormányzati képviselıt a Szociális és Kulturális Bizottság elnökének, 6 fı 
támogató szavazatával és 1 fı tartózkodása mellett Király Lászlóné önkormányzati képviselıt 
a Szociális és Kulturális Bizottság elnökhelyettesének választotta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelete 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatáról szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. november 14. 
 
 
 
 
(: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 Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata közötti Együttmőködési Megállapodás felülvizsgálatáról 
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H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: a megállapodásban három olyan fogalom szerepel, ami számára 
magyarázatra szolgál: roma, nemzetiség, kisebbség. Úgy gondolja, hogy ezeket a fogalmakat 
alap szinten definiálni kellene. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: magasabb szintő jogszabály megváltoztatta mind a 13 
Magyarországon élı etnikai kisebbségeknek a nevét és kötelezte a kisebbségi 
önkormányzatokat arra, hogy a változások átvezetésre kerüljenek az együttmőködési 
megállapodásokban, valamint a törzskönyvi nyilvántartásban. A megállapodást a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat mellett a képviselı-testületnek is jóvá kell hagyni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 184/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
közötti Együttmőködési Megállapodás jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta  
 Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata közötti Együttmőködési Megállapodást, és azt 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 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 . –  
 
 
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 az önkormányzat tulajdonában lévı köznevelési intézmények 2013. január 
1-jével történı mőködtetésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 2013. január 1-jétıl az oktatási intézmények mőködtetıje az állam lesz 
abban az esetben, ha az önkormányzat úgy nyilatkozik, hogy nem tudja mőködtetni, illetve 
nem képes vállalni az ezzel járó feladatokat. A döntést a képviselı-testületnek 2012. 
november 15-ig kell meghozni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a képviselı-testület döntése alapján, a köznevelési intézmények 
2013. január 1. napjától kerülnek állami fenntartásba, ennek ellenére a határozati javaslatban 
2013/2014-es tanév szerepel. Érdeklıdött, hogy mi indokolja az eltérı idıpontokat. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a határozati javaslat a jelenleg hatályos jogszabályban szereplı 
dátumot tartalmazza. A jogszabály alapján a képviselı-testületnek úgy kell nyilatkozni, hogy 
a 2013/2014-es tanévtıl nem tudja vállalni az intézmény mőködtetését, és ugyanebben a 
jogszabályban szerepel, hogy az óvoda és a szakképzı intézetek kivételével a köznevelési 
intézmények egységesen 2013. január 1-tıl kerülnek át a megjelölt központi intézményhez. 
Az oktatási intézmény költségvetését egy tanítási éven belül lehet értelmezni. Az erre 
vonatkozó felmérések, adatok továbbításra kerültek az EBR rendszeren keresztül. Az oktatási 
intézmény 2013. január 1. és augusztus 31. közötti mőködési költségeirıl várhatóan a 
november közepén megjelenı jogszabály rendelkezik. A képviselı-testület döntésétıl 
függetlenül a kincstár az EBR rendszeren keresztül beküldött adatok alapján megvizsgálja, 
hogy az önkormányzat költségvetése elbírja-e az iskola mőködtetését. Elképzelhetı, hogy az 
önkormányzatok részére (2013. január 1. – 2013. augusztus 31. közötti idıszak) elıírásra 
kerül bizonyos mértékő mőködési hozzájárulás megfizetése. Az intézmény átadásáról a 
megállapodást az önkormányzatnak 2012. december 15-ig kell megkötni. A jogszabály szerint 
a mőködési, fenntartási, irányítási és a vagyonkezelıi jogokat teljes mértékben átveszi az 
állam, a tulajdonjog azonban továbbra is az önkormányzatot illeti meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a középiskola főtéskorszerősítésre szeretne pályázatot benyújtani. 
Szeretné, ha a megállapodásban az önerı és a korszerősítésbıl származó megtakarítás 
valamilyen formában rögzítésre kerülne. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a mai napon folytatott megbeszélést Kissné Soós 
Ágnes tankerületi igazgatóval. A tankerületi igazgatónı jelenleg csak a már benyújtott, 
folyamatban lévı pályázatokról érdeklıdött. Természetesen a megállapodás mellékleteként 
részletesen fel kell sorolni a pályázatokat. A tankerületi igazgatónıt a mai napon levél 
formájában is tájékoztatta arról, hogy január 1-tıl a középiskola a minisztérium 
mőködtetésébe kerül át. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN tájékoztatásul elmondta, hogy a szolgálati lakásokat az 
önkormányzatnak a fenntartóváltástól függetlenül továbbra is biztosítani kell a bérlıknek. A 
járási hivatalok kialakításához kapcsolódó külön megállapodást, amely a rezsi és egyéb 
mőködési költségekre vonatkozik még a hivatal, sem kötötte meg a kormányhivatallal. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen közeleg az évvége, a 
költségvetés tervezésének az idıszaka és nagyon sok még a tisztázatlan  kérdés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testületnek november 30-ig kell elfogadni a 2013. évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 185/2012. (XI.14.) Kt. számú határozat 
az önkormányzat tulajdonában lévı köznevelési intézmények 2013. január 1-jével történı 
mőködtetésérıl 
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1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdésének b) pontjára hivatkozással nyilatkozik 
arról, hogy Kenderes Város Önkormányzata a rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl - vagyis a 2013/2014-es 
tanévtıl - 3000 fı lakosságszám feletti településként a saját tulajdonában álló –, 2013. 
január 1. napjától az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény  feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlanvagyon mőködtetését nem 
képes vállalni. 

 
2. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

állami intézményfenntartó központnak küldje meg a 2013/2014-es tanévre 
vonatkozóan a képviselı-testület fenti szándéknyilatkozatát. 

 
Errıl: 1./ Emberi Erıforrások Minisztériuma Oktatásért Felelıs Államtitkárság 
                1055 Budapest, Szalay út 10-14. 
          2./  Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, 
                Szolnok, Liget út 6. 
          3./  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, 
                Kossuth L. út 2. 
          4./  Apáczai Csere János Általános iskola igazgatója, Helyben 
          5./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          6./  Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          7./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                 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 Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elmúlt ülésen tárgyalta a képviselı-testület a Városgazdálkodás 
alapító okiratának módosítását, ahol a szakfeladatok helytelenül kerültek meghatározására, 
ezért az érintett szakfeladatok ismételt módosítása szükséges. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS nem ért egyet az alapító okirat feladatellátást szolgáló vagyon 
megnevezésénél lévı („az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett 
tulajdonosként az intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik ….”) szövegrésszel. 
Véleménye szerint, a rendelkezik szó helyett célszerőbb lenne, az engedélyezi 
megfogalmazás. Az alapító okiratban szerepel, hogy az intézmény a megtermelt javakat külsı 
fél részére értékesítheti. Az értékesítésbıl bevétele származik az intézménynek ugyanakkor a 
közalkalmazotti bért a költségvetéstıl kapja. Az alaptevékenység szöveges meghatározásában 
szerepelnek az intézmények hibaelhárítási, karbantartási és üzemeltetési feladatai és a 
feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A mőszaki szolgáltatás  
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keretében gondoskodik az épületek állagának megóvásáról, mőszaki készenlét biztosításáról, 
és a feladatok ellátására szakmunkásokat alkalmaz. Érdeklıdött, hogy a szakmunkások 
alkalmazása mit takar. Olyan esetre vonatkozik-e, amikor olyan feladatot kell ellátni, melyhez 
nincs megfelelı szakképesítéssel rendelkezı munkaerı. Felhívja a figyelmet az ipari 
szolgáltatás megteremtésére. 
 
BÍRÓ CSABA: az idézett szövegrész tovább folytatódik „az intézmény egyszemélyi vezetıje 
rendelkezik az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint,”Az intézmény vezetı 
tehát csak a vagyongazdálkodásról szóló rendeletben meghatározott összeghatárig és keretek 
között rendelkezik önállóan, testületi döntés nélkül. A vagyon rendelet teljes egészében 
meghatározza az intézményvezetık vagyongazdálkodásra vonatkozó hatásköreit. Minden 
egyes intézmény a saját költségvetési elıirányzatain belül gazdálkodik a bevételeivel és a 
kiadásaival. A bevételi elıirányzatok beszedésének a kötelezettsége valamennyi 
intézményvezetı esetében fennáll. A kiadási elıirányzatait tekintve, a felhasználás lehetısége 
kötött aszerint, hogy a képviselı-testület mekkora elıirányzatot biztosított az intézmény 
részére, illetve az intézmény teljesítette-e a bevételek beszedésének a kötelezettségét. Minden 
intézményvezetı csak ezeken a kereteken belül gazdálkodhat. Példaként említi a középiskola 
kukorica termesztését. Amennyiben a kukoricatermés meghaladja az intézménynél a 
betervezett elıirányzatokat, tehát a kötelezettségén túl teljesíttette a bevételi elıirányzatait, 
akkor ezt az összeget a képviselı-testület jóváhagyását követıen felhasználhatja.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: valamennyi intézményvezetı egyszemélyi felelıs vezetıként 
gazdálkodik. A megfelelı pénzügyi szabályok szerint beszedi a bevételeket és teljesíti a 
kiadásait. Nem szabad gazdálkodásról, hanem megfelelı szabályok szerinti gazdálkodásról 
van szó. A megtermelt javak külsı fél részére történı értékesítésénél arról van szó, hogy a 
Start Munkaprogramban megmővelt földterületeken megtermelt javak elsısorban az 
önellátásra történı berendezkedést szolgálják (gyermekétkeztetés, Központi Konyha, idısek 
ellátása). Amennyiben többlettermelés keletkezik, úgy azt külsı fél részére értékesítheti az 
intézmény. A vagyon rendeletben meghatározott szabályok betartása valamennyi 
intézményvezetıre vonatkozik. Egy-egy intézmény esetében a képviselı-testület például több 
esetben döntött gépvásárlásról, illetve értékesítésrıl. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  az önellátást nem csak globálisan szeretnék megvalósítani. Eredményt 
csak megfelelı befektetés után lehet várni. Elıször meg kell vásárolni a szükséges gépeket, 
eszközöket, gabonaféléket és az állatokat. A sikeres gazdálkodás eredménye lehet az önellátás 
megvalósítása. Az értékesítéshez kapcsolódva elmondta, hogy a képviselı-testület az elmúlt 
ülésén hagyta jóvá a vízmőnél használt speciális eszközök, szerszámok, kerékpárok 
értékesítését a TRV részére. 
 
CSATÁRI LAJOS továbbra is fenntartja azon véleményét, hogy az intézményvezetı 
tulajdonosként nem rendelkezhet az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek 
felett. Úgy gondolja, hogy az intézmény rendelkezhet. 
 
BÍRÓ CSABA: tulajdonjoga lehet az intézménynek, de a gazdálkodás szabályszerőségéért 
nem az intézmény felel, hanem az intézményvezetı. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a vagyongazdálkodási rendeletre törtnı hivatkozás nélkül a 
kincstár be sem fogadná az alapító okiratot. Ez a rendelet biztosít keretet a szabályszerő 
gazdálkodásra. Az óvoda sem jön a képviselı-testület elé abban az esetben, ha például színes 
ceruzát szeretne vásárolni. A rendeletben meghatározott keret alatt az intézményvezetı 
önállóan, a keret felett pedig a képviselı-testület jóváhagyásával dönt. Az alapító okiratban a 
feladatellátást szolgáló vagyonról történı rendelkezést az államháztartásról szóló jogszabály 
kötelezıen írja elı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben az intézmény önfoglalkoztatóvá tud válni, akkor már a 
megtermelt javakat nem önköltségi, hanem piaci áron fogja értékesíteni. Jelenleg a Start 
Munkaprogramon belül százszázalékos támogatással végzik ezeket a tevékenységeket, ezért 
elvárás az önköltségi áron történı értékesítés. A Start Munkaprogram csak átmeneti 
megoldás, amely hozzásegíti az önkormányzatokat az önfoglalkoztató munkakörök 
létrehozásához. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  az önellátás megvalósításával kapcsolatban úgy érzi, hogy a kezdeti 
lelkesedés a célegyenesben alábbhagyott. Az önkormányzatnak az a célja, hogy a több száz 
szociális segélyezett embert visszavezesse a munka világába, és minél magasabb számban 
helyben foglalkoztassa. A közmunkaprogram segítségével ezek az emberek megtanulják, 
elsajátítják a növény- és állattenyésztést, és remélhetıleg a megszerzett tapasztalatokat a saját 
háztartásukban is használni tudják. 
 
SÜVEGES LAJOS nem érti, hogy mirıl folyik a vita, hiszen a képviselı-testülettıl a 
Városgazdálkodási intézmény még nem kapott megbízást a Start munkaprogrammal 
kapcsolatos feladatok ellátására. Az intézményben felelıs gazdálkodást folyik. Meghatározott 
összeghatár felett a képviselı-testület hozzájárulása nélkül eddig sem és a jövıben sem 
vásárolhatott és értékesíthetett semmit. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 186/2012.(X.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény 172/2012.(X.10.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. november 14-i hatállyal a határozat 1. 
számú mellékletét képezı módosító okirat szerint módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidı: 2012. november 14. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
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Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Magyar út 8. 
 
 
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 
 
Pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl a Középtiszai 
MEDOSZ Sportegyesület és a Kenderesi Nonprofit Kft részére a Nagykunságért Térségi 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapból nyert 
LEADER pályázatok megvalósításához.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KOROKAVECZ LÁSZLÓ megkérte a jelenlévıket, hogy nyújtsanak segítséget a sportkör új 
elnökének a munkájához. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: Nagy Tiborral folyamatosan tartja a kapcsolatot és segíti a 
munkáját. Az új elnök nagyon lelkes, jó elképzelései vannak. Tájékoztatásul elmondta, hogy 
az elıterjesztésben szereplı pályázatok utófinanszírozottak, ezért az önkormányzatnak 
úgynevezett elıfinanszírozó hitelt kell felvenni a pénzintézettıl. A pályázati forrás a számlák 
benyújtása és elszámolása után hívható le, melyet az elızetesen megkötendı engedményezési 
szerzıdés alapján a pénzintézethez fognak utalni, így gyakorlatilag a sportkörhöz nem is kerül 
ez az összeg. A hitel felvételrıl több pénzintézettel tárgyaltak, melynek eredményeként a 
Tiszaföldvári Tisza Takarékszövetkezettel szeretnének szerzıdést kötni. Javasolja, hogy a 
hitel felvételérıl a képviselı-testület külön-külön határozatban döntsön. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a kivitelezı személyérıl érdeklıdött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a kivitelezést Gönczi és Társa végzi. 
 
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint a világ legtermészetesebb dolga az ellenırzés. A 
versenyszférában a legkiválóbb szakembereket is ellenırzik, ezért nem szeretné, ha 
észrevételeit bizalmatlanságként kezelnék. A képviselık és a bizottsági tagok munkájának 
egyik legfontosabb eleme az ellenırzés. A kereskedelemben naponta tanúi lehetnek a magyar 
termékek nevével történı visszaéléseknek. Minden igyekezetével azon lesz, hogy a helyi 
termelés, a helyi ellátás növekedhessen és megvalósuljon az önellátás. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a pályázat célja a helyi termékpiac felkutatása, a helyi termelés 
megerısítése, ezért a termékeket például csak negyven kilométeres körzeten belül lehet 
szállítani. Bízik abban, hogy 99 %-ban a helyben elıállított termékek helyben kerülhetnek 
értékesítésre. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy a határozatokba kerüljön bele, hogy a hitel kamatait 
Kenderes Város Önkormányzat biztosítja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 187/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl a Középtiszai MEDOSZ 
Sportegyesület részére, nyertes LEADER pályázatok megvalósításához.  

 
Kenderes Város Önkormányzata a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület részére 
pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. A fenti célú hitelfelvételhez hozzájárul. A hitel járulékos 
költségeit Kenderes Város Önkormányzata költségvetésébıl biztosítja. A 
Sportegyesület  „Főnyíró traktor beszerzése a Kenderesi Sportegyesület részére”, 
projektjeihez 800.000,- forint összegő, támogatást elıfinanszírozó hitelszerzıdés 
megkötésére felhatalmazza a polgármestert. 
 

       Errıl:     1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben          
         2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl a Középtiszai MEDOSZ 
Sportegyesület részére, nyertes LEADER pályázatok megvalósításához.  

 
Kenderes Város Önkormányzata a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület részére 
pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. A fenti célú hitelfelvételhez hozzájárul. A hitel járulékos 
költségeit Kenderes Város Önkormányzata költségvetésébıl biztosítja. A 
Sportegyesület  „A Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület tulajdonát képezı 
sportlétesítmény kiszolgáló épületének felújítása” projektjeihez 3.000.000,- forint 
összegő, támogatást elıfinanszírozó hitelszerzıdés megkötésére felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

       Errıl:     1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben          
         2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
         
Kenderes Város Önkormányzatának 189/2012.(XI. 14.) Kt. számú határozata 
pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl a Kenderesi Nonprofit 
Kft részére, nyertes LEADER pályázat megvalósításához.  
 

Kenderes Város Önkormányzata a Kenderesi Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadási 
célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A 
fenti célú hitelfelvételhez hozzájárul. A hitel járulékos költségeit Kenderes Város 
Önkormányzata költségvetésébıl biztosítja. A Nonprofit Kft. „Magyar termékek 
elárusító helye” projektjéhez 10.000.000,- forint összegő, támogatást elıfinanszírozó 
hitelszerzıdés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.  

 
       Errıl:     1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben          

         2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, 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 
 
Egyebek 
 
a.) 
Elıterjesztés a Kenderes, Szent István út 45. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület több alkalommal tárgyalt a Szent István út 45. 
szám alatti ingatlan megvásárlásáról, amelyet a tulajdonosok felajánlottak megvételre az 
önkormányzat számára, de az ingatlan vételárában nem sikerült megegyezniük. Legutóbbi 
ajánlatuk 1.200 ezer Ft, amelyet a Képviselı-testület nem fogadott el.  Ezt követıen az eladók 
nyilatkoztak, hogy az önkormányzat által felajánlott 500 ezer Ft-os vételárat elfogadják, és 
értékesítik az ingatlant az önkormányzat számára. 
Kérte a Képviselı-testületet, döntsenek az ingatlan megvásárlásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 190/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Szent István út 45. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 megvásárolja a Kenderes, Szent István út 45. szám alatti, 1216 hrsz-ú 
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 belterületi ingatlant.  
 Az ingatlan vételárát 500,- ezer Ft-ban határozza meg. 
 A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi 
 szerzıdés aláírására. 
 
 Errıl: 1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
           3./ Ambrus Antalné Orosháza, Szentesi utca 6. 5900 
           4./ Kunosné Vincze Anikó Szolnok, Halsütı utca 12. 5000 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
b.) 
 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola, és Kollégium igazgatója 
értesítette a Képviselı-testületet arról, hogy a kastélyépület tetıszerkezetének hibájának (pala 
és kúpcserép hiánya) következményeként a vakolat omladozik, a tanügyi épület elıtti járda 
balesetveszélyes, repedezett, megsüllyedt, illetve hiányos. A fentiek miatt az intézmény 
vezetıje kéri szakember által a teljes tetıszerkezet és a kastély külsı homlokzatának 
felülvizsgálatát, egyben közli, hogy az iskolának nincs olyan forrása, amelybıl finanszírozni 
tudná a költségeket. A járda felújítását saját erıbıl próbálják megoldani.  Személy szerint 
nem tud forrást megjelölni az önkormányzat költségvetésében a felújítás finanszírozására, 
csak pályázati lehetıség kihasználását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az intézmény főtéskorszerősítési pályázatába javasolja beépíteni a 
tetı felújítását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben az intézménynek lehetısége lesz energetikai pályázaton 
való részvételre, a tetıfelújításra is pályázni kell. Mivel az intézmény önállóan mőködı és 
gazdálkodó intézmény, önállóan kell benyújtani a pályázatot is. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2012.(XI. 14.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójának kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a  
 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójának 
 kérelmét a kastélyépület felújításának tárgyában, amelyet pénzügyi 
 forrás hiánya miatt nem tud támogatni. 
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 A Képviselı-testület pályázati lehetıségek kihasználását javasolja az 
            intézménynek a kastélyépület tetıszerkezetének felújításához. 
 
 Errıl: 1./ Pardi Sándor intézményvezetı, 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. 
 
 
c.) 
 
Adventi koncert támogatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Balla Melinda helyi mővész adventi koncertet ad december 22-én a 
katolikus templomban. A koncertnek 62.500 Ft+ÁFA költsége van, amelyet javasol az 
önkormányzat költségvetésébıl biztosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 192/2012.(XI. 14.) Kt számú határozata 
Adventi koncert támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a december 22-i Adventi koncert megrendezéséhez 62.500 Ft + ÁFA összegő anyagi 
 támogatást nyújt. 
 
 Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
Helytörténeti győjtemény elhelyezésére szolgáló nyitott szín építésének anyagi 
támogatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: évek óta húzódó probléma a településen található helytörténeti 
győjtemény elhelyezése. Nyitott szín építésével tudnák biztosítani a győjtemény biztonságos 
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 elhelyezését, amelyhez a faanyag biztosított, az egyéb költségekre 50 ezer Ft-ra lenne 
szükség. 
Kérte a Képviselı-testület tagjainak véleményét, és döntés meghozatalát az elhangzottakkal 
kapcsolatban: 
   
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 193/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
helytörténeti győjtemény elhelyezésére nyitott szín építésének anyagi támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a helytörténeti győjtemény 
 elhelyezésére szolgáló nyitott szín építéséhez 50 ezer Ft összegő anyagi 
 támogatást biztosít a Mővelıdési Ház részére. 
 
 Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
           2./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a közeljövıben bizottsági ülésen 
fognak tárgyalni a Mindenki Karácsonya elnevezéső program megrendezésérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Király Beáta védını 
önkormányzatnál fennálló munkaviszonyát november 15-i hatállyal megszüntette. 
Karcag város alpolgármestere meghirdette „A legszebb konyhakertek” programot, amelyhez 
csatlakozni hívja fel Magyarország minden településének önkormányzatát. A program célja 
ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg maguk és családjaik 
számára a konyhakerti zöldségeket, feléleszteni a feledésbe merült hagyományos népi 
kertkultúrát., visszaadni a vidék régi arculatát, fejleszteni a programmal az összefogást, az 
egymás megsegítését, közösségfejlesztést. Javasolta, hogy Kenderes Város Önkormányzata is 
csatlakozzon  2013-ban a programhoz, és hirdessék meg a kiskerttulajdonosok részére ezt a 
lehetıséget. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának194/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
„A legszebb konyhakertek” programhoz történı csatlakozásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy 2013-ban csatlakozni kíván ’A legszebb konyhakertek” 
            programhoz. 
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 Errıl: 1./ Karcag Város Önkormányzata Kovács Szilvia alpolgármester, Karcag,  
                           Kossuth tér 1. 5300 

2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
     é r t e s ü l n e k. 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  írásbeli megkeresés érkezett Zichy 
László pszichológus, kultúrközi kommunikáció szakértı aláírással, amelyet a Képviselı-
testület tagjaival ismertetett. A Magyarok Világszövetsége november 17-én közös 
emlékezésre hívja az érdeklıdıket vitéz nagybányai Horthy Miklós Budapestre történı 
bevonulásának évfordulójára. Az elektronikus levél írójának véleménye szerint az, hogy a 
Magyarok Világszövetsége rendezvényen a Jobbik és az Új Gárda képviselıi felszólalhatnak, 
nemcsak politikai botrány, hanem nemzetünk múltjának újabb megsértése, bemocskolása.  
Levelében jelezte, amit tud, megtesz, hogy az emlékgyalázás létre ne jöhessen, amelyet jelzett 
a Horthy családnak, külföldi , magyar és hazai egyesületeknek. Kenderes Város 
Polgármesterétıl kérte, hogy a Képviselı-testület tagjainak nyújtsa át levelét, és kéri a 
testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv másolati példányát részére postázni. 
 
Ennek kapcsán elmondta, hogy a Képviselı-testület nyílt üléseinek jegyzıkönyvei a város 
honlapján mindenki számára elérhetı. A megemlékezésekhez a helyszínt minden alkalommal 
biztosította az önkormányzat. A grófnı kifejezett kérését tiszteletben tartva, a 
megemlékezések politikamentesek és méltóságteljesek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA érdeklıdött, hogy mit ért azon a levél írója, hogy mindent meg fog tenni 
azért, hogy megakadályozza a rendezvény megtartását? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: errıl közelebbi információja nincs. A szervezık a rendezvényt 
bejelentették a rendırségre, akik biztos megteszik a szükséges intézkedéseket a rendezvény 
biztosítása érdekében.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy ahogy közeledünk 2014 tavaszához egyre több 
emlékezı fog megjelenni az ilyen jellegő rendezvényeken. İ személy szerint is el szokott 
menni a rendezvényekre, annak ellenére, hogy az ı általa képviselt szervezetet is durva 
hangnemő bírálatok érik. Ennek ellenére meghallgatja a beszédeket. Amennyiben a 
rendezvényeken betartják a törvényeket, illetve az önkormányzat rendeletében foglaltakat, a 
rendezvény megtartásának nincs akadálya. 
 
CSATÁRI LAJOS: ı is el szokott menni a rendezvényekre, amennyiben olyan a beszéd, ami 
ıt zavarja, akkor otthagyja. A demokráciának  az egyik alapvetı feltétele a szólásszabadság, a 
nyilvánosság elıtti fellépés lehetısége. Amennyiben a törvényeket betartják, nincs atrocitás, 
akkor nincs akadálya az emlékezés megrendezésének. Véleménye szerint  egy történelmi 
eseményt az adott korszakban kell vizsgálni,  Úgy véli, ha az önkormányzat biztosítja a helyet 
a rendezvényhez, akkor semmiféle törvényt nem sért. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elmúlt napokban a Munkaügyi 
Központban tárgyaltak a 2013-as START munkaprogram indításáról.  A jövı évben 7 
projektet terveztek, amelyek közül legnagyobb volumenő a mezıgazdasági projekt, amelyben  
112 fıt szeretnének foglalkoztatni. A konyhakerti növények termesztésén túl 
gabonatermesztést, a sertés és juhtenyésztést, tojótyúk állomány beállítását, energiafőz 
telepítését, tésztaüzembe szárítógép beszerzését, fóliasátor megépítését tervezik.  Ehhez 
kapcsolódik a Repülıgépes Szolgálat telephelyének megvásárlása, amelyet kapcsolni 
szeretnének a Start munkaprogramhoz. Az egyeztetı tárgyaláson is kifejtették, hogy a 
település jövıjét meghatározó lenne a telephely megvásárlása. A Képviselı-testületet 
tájékoztatni fogja, amennyiben elırelépés történik a megvásárlást illetıen.  
 
Kérte a Képviselı-testület tagjait, hogy az önkormányzat, valamint a bizottságok 2013. évi 
munkatervének összeállítását javaslataikkal segítsék.  
 
Javasolta, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, kiszántott földterületbıl a roma 
nemzetiségi önkormányzatnak juttassanak területet, amely a rászorult családok számára lenne 
kimérve. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy ne csak a roma nemzetiségi önkormányzat, hanem 
más rászoruló is részesülhessen ebben a támogatásban, szociális helyzet alapján. Abban az 
esetben javasolja földterület juttatását az igénylınek, ha saját udvarát teljes mértékben mőveli.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: ezzel kapcsolatban javasolta megállapodás megkötését a 
nemzetiségi önkormányzattal, amelyben az elnök felelısséget vállal a földterület 
megmővelésére. 

 
BAKTAI KÁLMÁN  azt gondolja, hogy nem szabad lemondani arról, hogy lehetıséget 
biztosítsanak a romáknak helyzetük javítása érdekében. Ha lemondanak errıl a reményrıl, -
véleménye szerint - Kenderes jövıjérıl mondanak le. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért abban, hogy meg kell vizsgálni az igénylık lakóházának, 
udvarának és kertjének mővelését, gondozását. Amennyiben az igénylık rendben tartják saját 
kertjüket, abban az esetben kaphassanak további földterületet. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a javasolt 1 hektáros földterület kimérését támogatja, ugyanakkor 
feltételrendszer kidolgozását javasolja, amelyet rászorultság alapján bíráljanak el. 
 
CSATÁRI LAJOS: beszámolt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata 
értesítette vitéz dr hc. Rózsás János író, történész, kutató, volt GULAG rab elhunytáról, akit ı 
személyesen ismert. Az a kérése, hogy az önkormányzat fejezze ki részvétét, Rózsás János 
elhunyta alkalmából. November 7-én rendhagyó történelemórát tartott a Könyvtárban.  
Reményét fejezte ki, hogy a jövıben felnıttek is részt vesznek ilyen jellegő rendezvényeken.  
Részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 
megrendezett „Dohánykereskedelem a Trafik törvény tükrében” címő rendezvényen, ahol 
tájékoztatást kaptak a dohánykereskedelmet érintı tervezett változásokról. 
 Lakossági érdeklıdést közvetítve kérdezte, hogy Horváth Ferenc József úr vállalkozása 
mőködik-e? Tapasztalata szerint az idısebb emberek körében Kenderesnek komoly rangja 
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 van,  amelyhez mindenkinek méltónak kell lenni.  Köszönettel vette az Általános iskola 
meghívóját a nyílt hétre, nagy segítség lenne a jövıre nézve, ha az órák kezdési idejét is 
közölnék. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: információja szerint Horváth Ferenc József úr vállalkozását 
Budapestre helyezte. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: Kenderes hírnevét a néptáncos gyerekek is elviszik, december 
9-én a Vajdahunyad várban fognak fellépni. Segítséget kért egy helybeli, hátrányos helyzető, 
beteg középiskola tanuló továbbtanulásának támogatásához. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ı eddig is megadott minden tıle telhetı segítséget a beteg középiskolai 
tanuló gyógykezeltetéséhez. Reméli, hogy ennek a beteg lánynak a küzdése, tenni akarása, 
példaként állhatna a többiek elıtt is. Meggyızıdése, hogy a kenderesi értékeket csak azok 
nem ismerik el, akik nem is akarják. Kenderes olyan település, amelyért érdemes közösen 
összefogni, és együtt építeni a várost.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: a helyi újság következı számában fog megjelenni az a 
lehetıség, amely a felnıtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint 
munkaerı piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében idegen nyelvi képzést biztosít 
minden 18. évét betöltött személy számára. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: volt szerencséje polgármester asszonyt állampolgársági eskü 
letételén helyettesíteni. Köszöni ezt a lehetıséget, amely érzelmileg nagyon megérintette. 
  
 
Mivel másbejelentés nem volt, az ülést 16 óra 40 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 

M u t a t ó 
 
Napirend:          Szám: 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012.  
november 14-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról  183/2012.  

  
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2012.(XI.15.) 
 önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti 
 és Mőködési Szabályzatáról szóló 14/2011.(IV.6.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról             -------- 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Roma Nemzetiségi 
 Önkormányzata közötti Együttmőködési Megállapodás jóváhagyásáról 184/2012. 
 
3./ Az önkormányzat tulajdonában lévı köznevelési intézmények 2013. 
 január 1-jével történı mőködtetésérıl     185/2012. 
 
4./ Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító  

okiratának módosításáról       186/2012. 
 
5/a. Pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl  

a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület részére, nyertes LEADER  
pályázatok megvalósításához       187/2012. 

 
5/b. Pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl  

a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület részére, nyertes LEADER  
pályázatok megvalósításához.       188/2012. 

 
5/c.  Pénzeszköz átadási célú támogatást elıfinanszírozó hitel felvételérıl  

a Kenderesi Nonprofit Kft részére, nyertes LEADER pályázat  
megvalósításához.         189/2012. 

 
6/a. A Kenderes, Szent István út 45. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 190/2012. 
 
6/b.  A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójának  

kérelmérıl         191/2012. 
 
6/c. Adventi koncert támogatásáról      192/2012. 
 
6/d. Helytörténeti győjtemény elhelyezésére nyitott szín építésének anyagi 

támogatásáról 193/2012. 
 
6/e. „A legszebb konyhakertek” programhoz történı csatlakozásról  194/2012. 


