
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 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: Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda vezetıje, Pardi Sándor, 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Korpás Bálint, a Kenderesi 
Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 
igazgatója, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Orvos Anetta 
Csilla, a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ területi vezetıje, Orosz 
Mihály aljegyzı,  Nagy Tibor, Bodor Tamás, Knoch Ferencné, Dr. Ila Erzsébet meghívott, 
Kiss Lajos, a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ szakmai igazgatója,  
Zakar Ferenc, a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális központ menedzser-
igazgatója,  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Dr. Almássy Antalné érdeklıdı, 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.  
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalásán túl a helyi iparőzési adóról 
szóló 3/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló elıterjesztés 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 195/2012.(XI.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 28-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 
 
2012. évi beszámoló a  Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi 
Telephelyének munkájáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte Baktai Kálmánt, a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság véleményezte a Baptista 
Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi telephelyének munkájáról szóló 
beszámolót. A bizottság két tagja olyan „kritikát” fogalmazott meg, mely szerint a 
gyermekvédelmi munka háttérbe szorult az utóbbi idıszakban, amelyen mindenképpen 
szükséges változtatni. A bizottság valamennyi tagja pozitívan értékelte, hogy a házi 
segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat jelenleg 27 fı végzi, amelyet a fenntartó váltást 
megelızıen 1 fı szociális gondozó látott el. A bizottság meggyızıdése, hogy a fenntartó 
váltás elınyére vált a városnak. A beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság, továbbá 
támogatja, hogy a jövıben is a Baptista Szeretetszolgálat végezze a feladatot. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az elhangzottakkal teljes mértékben egyetért. A beszámolót 
áttanulmányozva úgy látja, hogy a Szolgálat kiemelt figyelmet fordít az idıskorúak ellátására, 
gondozására. Azt kéri, hogy a jövıben a családokra, illetve gyermekekre, fiatalkorúakra is 
nagyobb figyelmet fordítsanak. 
 
KISS LAJOS: jogosnak véli az elhangzott észrevételt. A gyermekjóléti szolgálatokat 1997-
ben alapvetıen azért hozták létre, hogy egyfajta preventív tevékenységet végezzenek, és 
minél kevesebb gyermek, illetve család kerüljön a veszélyeztetett, illetve halmozottan 
hátrányos helyzető kategóriába. Ez még mindig nehézkesen megy, és jelenleg is egyfajta 
tőzoltó munka folyik a gyermekjóléti szolgálatoknál. Törekszenek arra, hogy a prevenciót 
elıtérbe helyezzék, ezt célozta meg a nyári tábor, illetve a családi nap megszervezése is. A 
közelmúltban 1,5 millió Ft-os pályázatot nyújtottak be, amellyel egész éves programsorozatot 
terveznek az itt élı, elsısorban hátrányos helyzető és veszélyeztetett gyermekek számára, de 
nagyobb rendezvényeikre minden gyermeket várnak. A pályázatban kiemelt szerepet kapott a 
nyári idıszak, amikor számos rendezvényt, illetve napközis tábort szeretnének szervezni, az 
ezzel kapcsolatos ötleteket, javaslatokat szívesen fogadják. Reméli, hogy pályázatuk pozitív 
elbírálásban részesül.   
 
ZAKAR FERENC: az elismerés egyfajta visszaigazolása elvégzett munkájuknak. A 
megfogalmazott kritikák és észrevételek segíteni fogják jövıbeni tevékenységüket. Nagyon 
szívesen fogadnak minden jó ötletet. Egyetért azzal a véleménnyel, hogy az elmúlt 
idıszakban nagyobb energiát az idısgondozásra fordítottak, és a nagyobb fejlesztések is ezen 
a területen valósultak meg. 
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Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 30 perckor megérkezett, így a 
jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: véleménye szerint nem került háttérbe a gyermekvédelmi 
munka, sıt soha nem volt a Gyermekjóléti Szolgálatnak arra lehetısége, hogy nyári napközis 
tábort szervezzen. İ inkább elırelépésnek tartja ezt.  
 
ZAKAR FERENC: úgy gondolja, hogy az elvégzendı munkához képest talán nagyobb 
hangsúlyt kellene kapnia a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ nem kritikaként fogalmazta meg véleményét. Valóban történt 
elırelépés ezen a területen, de a helyzetet ismerve, úgy érzi, hogy a gyermekvédelmi munkára 
kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szeretné, ha tisztázódna az a kérdés, hogy 2013-tól térítési díjat kell 
fizetni a szolgáltatásokért. 
 
KISS LAJOS: megerısíti, hogy szárnyra kelt hírrıl van szó. A jelenlegi rendszerben az 
étkezés az egyedüli térítési díjas szolgáltatás, amely nem fog változni január 1-e után sem. A 
jövıben sem kell az idıskorúak nappali ellátásáért, és a házi segítségnyújtásért térítési díjat 
fizetni. A jövı évben kevesebb lesz a normatív finanszírozás, de áttekintve lehetıségeiket, 
nem tervezik, hogy a kiesı hiányt térítési díj szedésével kompenzálják. A bevétel kiesést más 
forrásokból fogják pótolni. Az étkezés térítési díja a hét öt napján történı igénybevétel esetére 
lett kiszámolva, amely szakmailag is indokolható, mivel az étkezésnek egyik feltétele az, 
hogy az ellátott egyéb módon nem tud hozzájutni meleg ételhez. Ez alapján - ellenırzés 
esetén- nehezen indokolható, hogy az igénylı miért csak a hét három napján veszi igénybe az 
étkezést. Ennek anyagi vonzata van, illetve normatív visszafizetési kötelezettségük keletkezik. 
Ahhoz szeretnének ragaszkodni, hogy az igénylık a hét öt napján vegyék igénybe a 
szolgáltatást. Gondolkoztak azon, hogy akik nem veszik igénybe mindennap az étkezést, azok 
más összegő térítési díjat fizessenek, de végül letettek errıl a szándékukról. Szakmai oldalról 
megközelítve azon vannak, hogy a térítési díjak a jelenlegi szinten maradjanak, de az igénylık 
minden nap vegyék igénybe az étkezést. Nagyon nehéz szakmailag indokolni, hogy a kiesı 
napokon miért nem veszi igénybe az étkezést a rászorult személy. Megerısítette, hogy – a 
hírekkel ellentétben - térítési díj bevezetésére nem fog sor kerülni a többi szolgáltatás 
esetében.  
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a Tarka-Barka Óvoda intézményvezetıjeként köszöntötte a 
Baptista Szeretetszolgálat munkatársait. Sajnálja, hogy személyesen még nem találkoztak. 
Reméli, hogy a munkatársak tudnak idıt szakítani, hogy ellátogassanak az intézménybe, és 
megismerjék munkájukat. A beszámolót tartalmasnak tartja, amely átfogó képet ad az 
intézmény munkájáról. Folyamatos kapcsolatban vannak az intézménnyel, és arra törekednek, 
hogy kapcsolatuk még szorosabb legyen. Ennek érdekében szorgalmazzák az 
esetmegbeszéléseket, hogy minél több gyermekrıl és családról tudjanak közösen 
gondoskodni. 
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a település védınıjeként megköszönte a Baptista 
Szeretetszolgálat bébiétel adományát, amelyet szeretettel fogadtak és továbbítottak a 
rászoruló családoknak. Kérésük az, hogy –amennyiben lehetséges – a jövıben egyfajta ételbıl 
ne küldjenek nagyobb mennyiséget, hanem több félébıl kevesebbet. Az általános iskolások 
nevében köszöni a hozzájuk juttatott egészségügyi betéteket. Kérte, hogy a jövıben a 
Védınıi Szolgálatot keressék a szervezést illetıen. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az igazgatónıvel 
személyesen ı egyeztetett idıpontot, sıt az osztályfınököket is megkereste.  
 
ZAKAR FERENC: elfogadja óvodavezetı asszony meghívását, de a közvetlen szakmai 
munkába nem tud bekapcsolódni. Úgy gondolja, hogy az intézmény vezetıje és munkatársai 
szakmailag felkészültek, és tolmácsolják feléjük azokat az igényeket, kéréseket, amelyek az 
intézmények részérıl megfogalmazódnak. Adományokkal kapcsolatos igényeket nem tudnak 
teljesíteni, csak a hozzájuk juttatott készletet tudják elosztani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy összegezte az elhangzottakat, hogy részletes, alapos anyag került a 
Képviselı-testület elé megtárgyalásra, amellyel betekintést kaphattak az új mőködtetı által 
végzett tevékenységrıl. A bizottsági ülésen is sok köszönet elhangzott, amelyet a maga 
részérıl itt is megtesz. Voltak, akik fenntartással fogadták a testület azon döntését, hogy a 
Baptista Szeretetszolgálatnak adta az intézmény fenntartását. Személy szerint kiemelt 
felelısséget érzett ebben a kérdésben. Megnyugvással tapasztalja, hogy jó döntés volt, az 
elmúlt idıszak mérlege pozitív. A továbbiakban is azt kéri a mőködtetıtıl, hogy hasonló 
módon, hasonló odafigyeléssel mőködtesse az intézményt. Megköszönte a beszámoló 
elkészítését, és a testületi ülésen való részvételt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 196/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephelyének 
2012. évi munkájáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi 
 Telephelyének 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a 
 jegyzıkönyv melléklete szerint elfogadott. 
 
 Errıl: 1./ Zakar Ferenc Baptista Szeretetszolgálat menedzser-igazgatója, 
                           4032 Debrecen, Kartács utca 13. 
                      2./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetı, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének III. 
negyedévi végrehajtásáról 
 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 14 óra45 perckor kiment a terembıl, így 
a jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
BÍRÓ CSABA: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  197/2012.(XI. 28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi 
végrehajtásáról 
 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2012 évi költségvetésének harmadik negyedévi 

végrehajtását  
2.099.782 ezer Ft bevétellel 
2.052.299 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: 377.527 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 94.685 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 326.370 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 3.278 ezer Ft 
-  egyéb mőködési célú támogatások 742.919 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 29.747 ezer Ft 
-  kölcsönök 120 ezer Ft 
-  finanszírozási kiadások 474.208 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: 3.445 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: 



- 6 – 
 
 

 
-  mőködési bevételek: 370.952 ezer Ft 
-  támogatások: 1.072.996 ezer Ft 
-  kiegészítések és visszatérülések 1.417 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1.784 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 102.958 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 59.191 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése: 311 ezer Ft 
-  elızı évek pénzmaradvány igénybevétele: 9.267 ezer Ft 
-  hitelek: 479.842 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: 1.064 ezer Ft 
 

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

 
5. A tárgyévi 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. 
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 

az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2012 december 31-re a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

 
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. 

 
 
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 Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s: 
 
BÍRÓ CSABA: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet 
megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

megállapításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. november 28. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  a költségvetési koncepció elkészítéséhez nagyon kevés információval 
rendelkeznek, adatok nem állnak rendelkezésükre, de mivel eleget kell tenni a jogszabályi 
kötelezettségnek, ezért november 30-ig a Képviselı-testületnek meg kell tárgyalnia a jövı évi 
költségvetési koncepciót. Azt javasolta a Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2013-
ra vonatkozó költségvetési koncepcióját ne fogadja el, hanem 2013. január 15-i határidı 
kitőzése mellett, az addigra rendelkezésre álló információk birtokában újra tárgyalja meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2012.(XI. 28. ) Kt.számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a beterjesztett 2013.évi 
költségvetési koncepcióját és az alábbiakról dönt: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a beterjesztett 2013.évi költségvetési 
koncepciót nem fogadja el. A 2013-as költségvetésre vonatkozó adatok ismeretében a 
költségvetési koncepciót újra el kell készíteni és a Képviselı-testület elé terjeszteni. 

 Felelıs: jegyzı, polgármester 
 Határidı: 2013.01.15. 
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 Errıl: 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben 
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok 
6./ Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Kenderes; 
 
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 Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 
3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegérıl 
 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı 14 óra 55 perckor visszajött a testületi 
ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 7 fı. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba. 
 
BÍRÓ CSABA: a költségvetési rendelet módosításával összhangban megtörténik a stabilitási 
határozat módosítása is. 10 millió Ft értékő ingatlanértékesítési bevétel kerül törlésre, illetve 
módosulnak a hitelhez kapcsolódó adósságszolgálati összegek, mivel a kamatok is bekerültek 
a tıketörlesztés összegében. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  199/2012.XI. 28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követı három évre várható összegérıl 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderes Város 
Önkormányzata saját bevételeit és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı 
három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 
Jelen határozat elfogadásával a 10/2012.(II.9.)Kt. számú határozat hatályát veszti 

         Errıl:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

                  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 

                  3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 
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199/2012.(XI. 28.) Kt. számú határozat melléklete 

  Évek: Tárgyév 1. év 2. év 3. év 
S.sz. Megnevezés 2012 2013 2014 2015 

1. Hitelek, kölcsönök felvétele, átvállalása összesen 15 139 23 917 12 149 9 123 
  a./ MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) 1 763 1 655 1 602 1 549 
  b./ CIB hitel törlesztés (VOLVO kotró-rakodógép) 2 646 3 412 2 515 0 
  c./ Városrehab.pá- lyázat önerejéhez hitel 822 757 737 718 
  d./ Orvosi rendelı vásárlási hitel 3 614 3 307 3 203 3 099 
  e./ Mőfüves pálya hitel 1 448 1 326 1 284 1 243 
  f./ Fegyverneki Tak.Szöv. (mőködési 1.) 1 450 10 358 0 0 
  g./ Fegyverneki Tak.Szöv. (mőködési 2.) 3 396 3 102 2 808 2 514 

2. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok összesen 0 0 0 0 

3. Váltók összesen 0 0 0 0 

4. Pénzügyi lízing összesen 0 0 0 0 

5. 
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként 
megkötött adásvételi szerzıdések összesen 

0 0 0 0 

6. 
Szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott 
fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték 
összesen 

0 0 0 0 

7. 
Külföldi hitelintézetek által, származékos mőveletek 
különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 
összesen 

0 0 0 0 

8. Kezességvállalások 0 0 0 0 

9. Kötelezettségek összesen (1+…+8)* 15 139 23 917 12 149 9 123 
10. Helyi adók 50 140 50 140 50 140 50 140 

11. 
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékő jog értékesítésébıl 
és hasznosításából származó bevétel 400 400 400 400 

12. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0 0 

13. 
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, 
vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel 

0 0 0 0 

14. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 766 766 766 766 
15. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 
16. Saját bevételek összesen (10+…+15) 51 306 51 306 51 306 51 306 
17. Saját bevételek 50%-a (16/2) 25 653 25 653 25 653 25 653 
18. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (17-9) 10 514 1 736 13 504 16 530 

*:  A tıketartozásból és kamatfizetési kötelezettségbıl eredı tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség összege.  
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    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 2013. évi ellenırzési terv jóváhagyásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a jövı évre vonatkozó 
ellenırzési ütemtervet megtárgyalta, melyet a beterjesztett formában elfogadásra javasol a 
Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 200/2012.(XI.28..) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi ellenırzési ütemtervének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Kenderes Város 
 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi belsı ellenırzési ütemtervét a 
            jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné Kenderes Város polgármestere 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen Kenderes Város jegyzıje, 
                      4./ Kenderes Város belsı ellenıre 
                      5./ Irattár 
 
                           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 a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában árajánlat kérés a közbeszerzési feladatok ellátására. Az árajánlatra felkért 
szervezetek kiválasztása. 
 
A napirend tárgyalása közben Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı kiment a 
terembıl, így a jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a beruházásban – az eredeti tervvel ellentétben - a TRV Zrt 
beruházóként nem vehet részt. 
 
OROSZ MIHÁLY: a Képviselı-testület a projekt megvalósításához pályázatot nyújtott be az 
önerı alaphoz, amely a szükséges önerı 50 %-át lefedi.  Idıközben újabb pályázati lehetıség 
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 nyílt önerı alapra, amelyre szintén benyújtottuk igényünket, és lehetséges,  hogy lakossági 
hozzájárulás nélkül is megvalósítható lesz a projekt, ami jelentıs könnyebbséget jelent. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
 a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérésérıl a 
közbeszerzési feladatok ellátására. 

 
A Képviselı-testület: 
 

1. a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” 
tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában 
árajánlatot kér a közbeszerzési feladatok ellátására. Árajánlattételre az alábbi 
szervezeteket kéri fel: 

 
- Dr. Serfızı Andrea (4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. utca 9.) 
- NYÍRBER Kft.  (4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 78/a.) 
- Tech-Szoft Bt. (4400 Nyíregyháza,Váci M. utca 41. „F” ép 201.sz. iroda) 
 
Határid ı: azonnal 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 

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 a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában árajánlat kérés a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon 
elemzés elkészítésére. Az árajánlatra felkért szervezetek kiválasztása. 

  

Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 15 órakor kiment a terembıl, így a 
jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta. 
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Kenderes Város Önkormányzatának 202/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérés a 
Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség-haszon elemzés elkészítésére 

 
A Képviselı-testület: 
 

- a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen”  
 tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában 
 árajánlatot kér a Megvalósíthatósági Tanulmány és a Költség – haszon elemzés 
 elkészítésére. Árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel: 

 
      AGENDA Hungary Kft. (4024 Debrecen, Blaháné utca 4. I/3) 
      Aqua-Vita- Közmő Kft. (1023 Budapest, Mecset utca 10-12.) 
      Frostal Management Hungary Kft. (4225 Debrecen, Monostorerdı utca  

  

  Határidı: azonnal 
  Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
   Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
                   é r t e s ü l n e k. 

 

 

9. 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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában árajánlat kérés a PR és marketing feladatok ellátására. Az árajánlatra 
felkért szervezetek kiválasztása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérés a PR és 
marketing feladatok ellátására. Az árajánlatra felkért szervezetek kiválasztása. 

 

A Képviselı-testület: 
 

-a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” 
 tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában 
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  árajánlatot kér a PR és marketing feladatok ellátására. Árajánlattételre az alábbi 
 szervezeteket kéri fel: 

 -  Turizmus Innováció és Marketing Kft. (5000 Szolnok, Pólya Tibor út 43.) 
 -  Szféra-Tisza Kft. (5000 Szolnok, Damjanich utca 1.) 

-  Hatás Reklámstúdió Kft. (5000 Szolnok, Koszorú utca 11.) 
 

    Határidı: azonnal 
     Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
      Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 

 

10. 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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában árajánlat kérés a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Az 
árajánlatra felkért szervezetek kiválasztása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” 
tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat 
kérés a projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

 

A Képviselı-testület 
 

- a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen”     
tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlatot  
kér a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. árajánlattételre az alábbi szervezeteket  
kéri fel: 

  
- Aqua-K Bt.  (4400 Nyíregyháza, Petıfi utca 16.) 
- D&M Projekt Kft.  (4400 Nyíregyháza, Ószılı út 107 8/50. 
- P. Mérnök P. Kft (Nyíregyháza, Sóstói út 61.) 

            Határid ı: azonnal 
          Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
          Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
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11. 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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı 
szakaszában a piaci árak alapján a becsült érték meghatározása a tervezési feladatokkal 
kapcsolatban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a piaci árak alapján a 
becsült érték meghatározása a tervezési feladatokkal kapcsolatban 

 
A Képviselı -testület: 
 

1. a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” 
tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a 
tervezési feladatok ellátására a becsült értéket 24.900.000,-Ft+ ÁFA értékben 
határozza meg.  
               

    Határid ı: azonnal 
   Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
    Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
              2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
                     é r t e s ü l n e k. 

 

12.  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 Képviselı-testületének …/2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 3/2010.(I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja a helyi iparőzési adóról szóló rendeletben az állandó jelleggel 
végzett iparőzési tevékenység adó mértékének 1,8 %-ról 2 %-ra történı emelését. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak vállalkozásbarátnak 
kellene lenni. A településen igen kevés a munkaadó és a foglalkoztató, ezért véleménye 
szerint komoly üzenete van az iparőzési adó emelésének. Nem támogatja az iparőzési adó 
emelést. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT véleménye szerint a 0,2 %-os emelés éves szinten nem ró 
aránytalanul nagy terhet a vállalkozókra. Pozitívumként kell értékelni, hogy az önkormányzat 
eddig nem vetett ki helyi adót. Úgy gondolja, hogy az iparőzési adó emeléstıl függetlenül az 
önkormányzat vállalkozásbarátnak tekinthetı, mivel kedvezményes telekvásárlási 
lehetıséggel, viszonylag alacsony bérleti díj megállapítással nyújt segítséget a 
vállalkozóknak. Az iparőzési adó mértéke a környezı településeken már évek óta 2 %. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az emelésrıl szóló döntések nem tartoznak a népszerő feladatok közé, 
de az elkövetkezı évben az önkormányzatnak hiány nélkül kell megtervezni a költségvetését. 
Kiemelte, hogy a legfontosabb az lenne, hogy mindenki tisztességgel, becsülettel bevallja a 
bevételeit, mivel több olyan bevallás kerül benyújtásra, ami nem a valóságot tükrözi. 
Fontosnak tartja a megfelelı kommunikációt. Egyetért az iparőzési adó 2 %-ra történı 
emelésével. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  véleménye szerint, mindenképpen pozitívumként értékelendı, hogy az 
önkormányzat csak 2013-tól kényszerül az adó felemelésére. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ elfogadja a képviselı társak indokait, de ennek ellenére úgy 
gondolja, hogy a településnek minden egyes vállalkozóra szüksége van, ezért nem ért egyet az 
emeléssel. A közszféra foglalkoztatási lehetısége erısen behatárolt, így a település 
foglalkoztatási helyzetének a javítása csak a vállalkozásoktól várható. A vállalkozások 
számára Kenderes az 1,8 %-os iparőzési adóval kedvezıbb feltételeket biztosít a környezı 
településekkel szemben, ahol az adó mértéke 2 %. Véleménye szerint, ezt az elınyt meg kell 
tartani a képviselı-testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnos nem tapasztalta, hogy 1,8 %-os iparőzési adó több vállalkozást 
vonzott volna Kenderesre. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy a vállalkozások növelése érdekében 
Kenderesnek a környezı településekhez viszonyítva többet kell nyújtani. A település 
foglalkoztatási helyzetét kedvezıtlenül befolyásolta a cipıüzem, mőanyagüzem, repülıgépes 
szolgálat, Bánfa Kft. megszőnése. Az utóbbi évtizedben a megszőnt üzemek helyett új 
termelı egység sajnos nem létesült. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT fontos a megfelelı kommunikációt. Az emelést úgy is meg 
lehet közelíteni, hogy milyen jó, hogy az önkormányzatnak csak 2013. évtıl kell megemelni 
az adó mértékét. A következı évben az önkormányzat költségvetését hiány nélkül kell 
megtervezni, ezért még inkább kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére. Nehéz 
helyzetben lesznek a költségvetés összeállításánál, mivel a feladattípusú finanszírozás 
számadatait még nem ismerik. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: az önkormányzat pénzügyi helyzetét jelentısen javítani fogja 
az állami konszolidáció, az ÖNHIKI és egyéb pályázatokon elnyert forrás. A kedvezı 
kilátások ellenére azonban, a képviselı-testületnek még inkább kiemelt figyelmet kell 
fordítani a felelıs gazdálkodásra. A következı évben a költségvetést hiány nélkül kell 
tervezni, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére. A képviselı-testület 
dönthetne kommunális vagy ingatlanadó bevezetésérıl is. Véleménye szerint, az iparőzési adó 
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 mértékének csekély emelése a lakosság számára nem ró akkora terhet, mint egy új adónem 
bevezetése.    
 
BÍRÓ CSAB:A az önkormányzat 2013. évi költségvetése alapvetıen a mőködésre fordítandó 
költségeket tartalmazza (bérek, járulékok, rezsi költség, dologi kiadások). A fejlesztésekhez 
szükséges önerı forrását a képviselı-testületnek külön kell megjelölni. Amennyiben az 
önkormányzat nem rendelkezik fejlesztési bevétellel, úgy a jövıben egyetlen beruházást sem 
tud megvalósítani.   Az önkormányzat hitelfelvételi lehetısége erısen korlátozott, mivel 
tízmillió forint feletti hitelhez kormányengedély szükséges. Az önkormányzatnak elıbb-utóbb 
meg kell teremteni azokat a bevételi forrásokat, amelybıl a fejlesztésekhez szükséges önerıt 
biztosítani tudja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával, 2 fı 
ellenvéleményével az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi iparőzési adóról szóló 3/2010.(I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. november 28. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
13.  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 
 
E g y e b e k 
 
Elıterjesztés Kenderes Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út kezelıi jogkörének 
átadásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász–Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatósága írásban megkereste az önkormányzatot, melyben kezdeményezte a 42304 számú 
Kenderes Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út kezelıi jogkörének átadását. 
Az út jelenlegi állapota igen leromlott, mind a bel- mind a külterületi szakasza felújításra 
szorul. Az átvétel után az önkormányzat feladata lenne a közút fenntartása, mely jelentıs 
többletköltséget eredményezne. Nem támogatja az út kezelıi jogának átvételét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2012.(XI.28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út kezelıi jogkörének átadásáról 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
a 42304 számú  közút Kenderes Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út  
kezelıi jogát nem kívánja átvenni a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságától. 

 
   Errıl: 
                       1./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász–Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Petıfi Sándor út 7-11. 
             2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
             3./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van tegye meg. 
 
KUCZERÁN SÍPOS JUDIT örömmel tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a mai napon 
megérkezett az ÁNTSZ eredménye, mely szerint nincs az óvodában hepatitis A- vírusfertızés. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az önkormányzati tulajdonú Hosszúháti út nagyon rossz állapotban 
van. Több gazdálkodó, aki naponta használja az útszakaszt megkereste azzal a szándékkal, 
hogy hozzájárulna az út felújításához. Javasolta, hogy az önkormányzat kezdeményezzen 
megbeszélést az érintett gazdálkodókkal. Az önkormányzat eredményes pályázatot nyújtott be 
piac csarnok megvalósítására. Szeretné, ha a piac kialakítására szolgáló terület beépítésénél a 
parkolási és egyéb szempontokat is figyelembe vennék. Bízik abban, hogy a sportpályánál 
jelentkezı parkolási gondok is megoldódnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: természetesen az elızetes tervezés során figyelembe vették a 
parkolóhelyek kialakításának a lehetıségét is. Köszöntötte Nagy Tibort, aki a Sportkör elnöki 
feladatait látja el. A képviselı-testület nevében jó munkát, töretlen lelkesedést kíván az elnöki 
feladatok ellátásához. 
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CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy milyen szociális juttatást fizetett ki az önkormányzat 
utalvány formájában. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napokban a gyermekvédelmi támogatást kapták meg a jogosultak 
utalvány formájában. 
 
CSATÁRI LAJOS: az étkezési utalvány azt a célt hivatott szolgálni, hogy az utalvány 
tulajdonosa csak élelmiszert vásárolhasson. Sajnos több olyan esetrıl hallott, amikor az 
utalványt a névértékénél alacsonyabb áron értékesítik. Szeretné, ha erre valami hathatós 
megoldást találnának. Az uzsorás tevékenység felszámolásához mindenképpen rendıri 
közremőködés szükséges. Az elmúlt rövid idıszak alatt ismét nagyon megnövekedett a 
településen a betörések, lopások száma. A település lakói rettegésben élnek, még nappalra 
sem merik ırizetlenül hagyni otthonaikat, és a félelem miatt elveszítik az egyik legfontosabb 
emberi igényüket, ami a biztonságra irányulna. Kenderesen fokozott rendıri jelenlétre lenne 
szükség a polgárırség és a lakosság aktív összefogása mellett.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az uzsorás bőnelkövetés országos probléma, és sajnos az tapasztalható, 
hogy a rendırség nem tud hatékonyan fellépni ezekben az ügyekben. A hetekben szabadult a 
börtönbıl több elkövetı. A nagy számban elıforduló betörések feltehetıen ezért történtek a 
településen. A rendırség épületének felújítását követıen úgy tervezi, hogy az épület átadására 
Pintér Sándor belügyminiszter urat hívja meg. Az épület nagyon rossz állapotban van, bízik 
azonban abban, hogy a pályázaton elnyert forrásból szépen fel tudják újítani az épületet. A 
pályázati pénzbıl polgárırség részére új autó vásárlását is tervezik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: több betörés nappal történt. Úgy gondolja, hogy a lakosoknak 
egymásra is sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani. A rendıröktıl pedig azt kérné, hogy 
folyamatos igazoltatásokkal legalább nehezítsék meg a bőnelkövetéseket. 
 
CSATÁRI LAJOS: a november 17-i megemlékezést negyven rendır biztosította. 
Indokolatlannak és felháborítónak tartja ezt a magas rendıri létszámot. Úgy gondolja, hogy a 
rendırségnek elsısorban a bőnözıket, nem a történelmi megemlékezıket kellene üldözni. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a megemlékezés elıtti napokban a rendırség tájékoztatta a 
rendezvény biztosításáról. Kérte a rendırséget, hogy a nagyobb rendıri létszám csak szükség 
esetén kerüljön elıtérbe és a rendezvényt csak néhány fı biztosítsa. Véleménye szerint, a 
megemlékezésre érkezı vendégeket nem a rendırségnek kellene fogadni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy január 1-tıl valóban csak egy védını lesz a 
településen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Dr. Almássy Antalné védını szerzıdését meghosszabbítják, így 
továbbra is két védını fogja ellátni a védınıi feladatokat. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az utóbbi idıben ismét megnövekedett a fiatalkorúak száma az 
utcákon. Úgy gondolja, hogy az esti órákban semmi keresnivalójuk nincs a gyerekeknek az 
utcán. Sajnos az egyik diákjától fényes nappal vették el a mobiltelefonját. Szeretné, ha a 
gyermekvédelmis szakemberek a polgárırség és a rendırség közremőködésével többször 
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végeznének az esti órákban járırözést. 
 

DR. GASZPARJAN KAREN a rendırség havonta egyszer biztosítja a közös járırözés 
lehetıségét. A családsegítı és gyermekvédelmis kollégák bevonásával még ebben az évben 
körbejárják, és ellenırzést végeznek a szórakozóhelyeken. A karcagi kapitányságvezetıtıl 
külön kérte, hogy a fiatalkorú bőnelkövetık esetében a jegyzıkönyvek másolatát 
haladéktalanul küldjék meg a részére, mert így a gyámügyes kolléganı bevonásával azonnal 
tudnak intézkedni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 

Napirend:            Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 28-i 
ülése napirendjének elfogadásáról   195/2012. 
 
1./ A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
     Kenderesi Telephelyének 2012. évi munkájáról   196/2012. 
 
2./  Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének 
      harmadik negyedévi végrehajtásáról   197/2012. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     23/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2012. évi költségvetésének megállapításáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 
     koncepciójáról    198/2012. 
 
5./ Kenderes város Önkormányzata saját bevételeinek és a  
     Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot  
     keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek 
     a költségvetési évet követı három évre várható összegérıl  199/2012. 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
     2013. évi ellenırzési ütemtervének elfogadásáról   200/2012. 
 
7./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérésérıl 
     a közbeszerzési feladatok ellátására   201/2012. 
 
8./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérés 
     a Megvalósíthatósági tanulmány és a Költség-haszon 
     elemzés elkészítésére   202/2012. 
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Napirend:    Szám: 
      
9./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérés 
     a PR és marketing feladatok ellátására. Az árajánlatra felkért  
     szervezetek kiválasztása 
    203/2012. 
10./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában árajánlat kérés 
     a projektmenedzsmenti feladatok ellátására   204/2012. 
 
11./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031  
     kódszámú pályázat elıkészítı szakaszában a piaci árak alapján a 
     becsült érték meghatározása a tervezési feladatokkal kapcsolatban 205/2012. 
 
12./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
       24/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi iparőzési adóról 
      szóló 3/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  ----------- 
 
13./ Kenderes Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út kezelıi jogkörének 
       átadásáról    206/2012. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


