
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. december 19-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, Ács Andrea Éva Móricz Zsigmond 
Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit a Tarka-Barka Óvoda intézményvezetıje, 
Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetıje, Orvos Anetta Csilla a Baptista 
Regionális Szociális Központ telephelyvezetıje, Penti Gusztáv a Kenderesi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Korpás Bálint a Kenderesi Nonprofit Kft. 
ügyvezetıje,Bodor Tamás, Nagy Tibor, Bana István meghívott, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 7 fı van jelen. 
 
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 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 231/2012.(XII.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 19-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 a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokról szóló 21/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. GASZPARJAN KAREN az Alkotmánybíróság 38/2012.(XI.14.) AB határozatával 
Alaptörvény-ellenesnek minısítette, és 2012. november 15-i hatállyal megsemmisítette a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXXIX. törvény 51. § (4) 
bekezdését és 143. § (4) bekezdés e) pontját. Az Alkotmánybíróság döntése alapján, 
szükséges az Alaptörvény-ellenes felhatalmazáson alapuló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezése, mivel a tárgykör nem tekinthetı olyan helyi társadalmi viszonynak, melyben 
az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésén alapuló eredeti jogalkotási 
felhatalmazása lenne. A szabálysértési törvénybıl több olyan szabálysértési tényállás került 
ki, amely a településünkön is elıfordult, ennek szankcionálására alkották meg a helyi 
rendeletet. A rendelet hatályon kívül helyezésével ez a probléma ismét megoldásra vár. Bízik 
abban, hogy a jogalkotók megteremtik a szankcionálás törvényes kereteit. 
 
CSATÁRI LAJOS figyelemmel kísérte az Alkotmánybíróság ebben a témában hozott 
határozatát. Az AB határozatot mindenkinek tiszteletben kell tartani, de a döntéssel sokan 
nem értettek egyet. Véleménye szerint, nem életszerő ez a döntés. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az Alkotmánybíróság döntését nem egyhangú szavazattal hozta 
meg, több külön vélemény is megfogalmazódott. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
25/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló 21/2012.(IX.13.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Kenderes, 2012. december 19. 
 
 
 
 
(: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 Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó 
támogatásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat 4,5 millió forintot nyert pályázaton tőzifa vásárlásra. 
A tőzifa kiosztás szabályait a képviselı-testületnek rendeletben kell szabályozni. A rendelet 
készítése során törekedtek arra, hogy valamennyi rászorult személy igénybe tudja venni ezt a 
támogatást. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT érdeklıdött, hogy hány személy részesülhet tőzifa 
támogatásban. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elfogadott rendelet alapján, valamennyi beérkezı kérelmet el kell 
bírálni és ezután az igénylık számától függıen lehet meghatározni a tőzifa mennyiségét. 
Számításai szerint, a 4,5 millió forint 250 m3 fára elegendı. A tőzifát csak a listán szereplı 
helyekrıl lehet beszerezni. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a rendeletet hatályba lépését követıen külön gondoskodik 
arról, hogy az érintett személyek értesüljenek errıl a lehetıségrıl. Intézkedett az igényléshez 
szükséges nyomtatványok, meghatalmazások elıkészítésérıl. Az igénylés benyújtására elıírt 
határidı jogvesztı. A kérelmek elbírálása után tudják meghatározni, hogy egy igénylınek 
mennyi tőzifa jut. A tőzifa kiszállításáról az önkormányzatnak kell gondoskodni. Idıközben 
megérkezett az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat levele is, amelyben tájékoztatták 
az önkormányzatot arról, hogy a tőzifa vásárláshoz sem anyagi sem egyéb támogatást nem 
tudnak biztosítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázaton elnyert forráshoz az önkormányzatnak 10 %-os önerıt és 
a kiszállítás költségét kell biztosítani. 
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CSATÁRI LAJOS: ügyvitel szervezési szempontból természetes, hogy a polgármester 
hatáskörébe utalja a támogatás iránti kérelmek elbírálását, de szükségesnek tartja a szociális 
területen dolgozókkal történı konzultációt is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ természetesen a szociális területen dolgozó munkatársak bevonásával 
dönt a kérelmekrıl. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: az igénylınek a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell arról, 
hogy milyen ellátásban részesül. Az adatok, jövedelmi viszonyok ellenırzésre kerülnek, 
továbbá ellenırzésre kerül, hogy a kérelmezı rendelkezik-e a fa tüzelésére alkalmas 
kályhával. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  örömmel fogadta a rendeletet. Úgy gondolja, hogy a családoknak nagyon 
nagy segítséget jelent ez a tőzifa támogatás. Pozitívumként említi meg, hogy a 80 év feletti 
egyedül élı idıs személyek jövedelmi viszonytól függetlenül benyújthatják a kérelmüket. 
Egyet ért azzal, hogy csak olyan személy igényelhet tőzifát, akinek nincs az önkormányzattal 
szemben adótartozása. Szeretné, ha az igénylıknél a lakókörnyezet rendbetételét nem 
vizsgálnák. Elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek a rendeletet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy folyamatosan igényként kell, hogy felmerüljön 
minden lakossal szemben a lakókörnyezet rendben tartása. Fontos, hogy ne csak akkor tegyék 
rendbe az udvarukat az emberek, ha valamilyen ellátást szeretnének igényelni. Véleménye 
szerint, azzal, hogy feltételként szerepel, még inkább megerısítik és tudatosítják az 
emberekben a szociális rendeletben megfogalmazott elvárásokat. A lakókörnyezet rendben 
tartását nem tartja teljesíthetetlen feltételnek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  mindig az adott helyzetet kell reálisan nézni. Véleménye szerint, most 
krízis helyzet van. Azok a családok, akiknek nincs tüzelıje, fáznak. Úgy gondolja, hogy krízis 
helyzetben ezektıl az emberektıl nem lehet elvárni a lakókörnyezet rendbetételét. Javasolja, 
hogy ne kerüljön bele a rendeletbe ez a feltétel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szociális tőzifa támogatás nem alanyi jogon járó juttatás, csak adható, 
ezért úgy gondolja, hogy ennyi elvárható. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA a lakókörnyezet rendben tartásánál decemberben nem azt várják 
el az emberektıl, hogy veteményezzenek, hanem csak azt, hogy ne legyen szemét az udvaron, 
és ha szükséges a hó el legyen takarítva. Véleménye szerint, ez teljesíthetı feltétel. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, sem támaszt ez a rendelet teljesíthetetlen 
követelményeket. Ennek az elvárásnak nevelı hatása van, ezért ezt nem szabad megszakítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ hangsúlyozta, hogy a lakókörnyezet rendben tartása folyamatos elvárás, 
aminek tudatosulni kell az emberekben. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy a lakókörnyezet vizsgálata csak a külsı környezetre 
terjed ki. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet pontosan 
meghatározza a lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó elvárásokat. A rendelet csak a 
külsı környezetre (udvar, utcarész) tartalmaz elıírásokat. Szeretné, ha minden emberben 
kialakulna az az igény, hogy rendbe tartsa a környezetét. Úgy gondolja, hogy ezt csak 
folyamatos ellenırzéssel tudják elérni. Nem tartja valószínőnek, hogy ilyen indok miatt kerül 
elutasításra egy-egy igénylı kérelme.  
 
ORVOS ANETTA CSILLA véleménye szerint, célszerő lenne méltányosságot beépíteni a 
rendeletbe. A különbözı szociális ellátásoknál többször tapasztalta, hogy egy-egy kérelmet 
azért kell elutasítani, mert néhány forinttal meghaladja a jövedelem az elıírt összeghatárt. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a rendeletben meghatározásra került, hogy az aktívkorúak 
ellátásában, idıskorúak járadékában és a lakásfenntartási támogatásban részesülı személyek 
elınyt élveznek az elbírálás során. A településen a lakásfenntartási támogatásban részesülık 
száma 700 fı. A rendeletben úgy szerepel, hogy a tőzifa mennyisége a beérkezı kérelmek 
számától és a készlet mennyiségétıl függıen kerül kiosztásra. Sajnos a tőzifa vásárlására 
fordítható összeg behatárolt, ezért további méltányosság bevezetését nem tartja célszerőnek.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a méltányossági alapon történı döntés nagyon szubjektív. Nem 
támogatja a méltányosság beépítését a rendeletbe. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint, a rendeletben meghatározott szempontok alapján is 
elég nehéz lesz mindenki megelégedésére szétosztani a fát, ezért nem támogatja a 
méltányosság beépítését.  
 
PENTI GUSZTÁV egyetért Baktai Kálmán véleményével. Nagyon örül ennek a 
lehetıségnek, hiszen egyre több családnak okoz gondot a téli tüzelı megvásárlása. 
Érdeklıdött, hogy az önkormányzat honnan szerzi be a fát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzat csak a listán szereplı kereskedıktıl vásárolhatja meg 
a fát. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, érdemes lenne rönkben megvásárolni a fát. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a tájékoztatóban szerepel egy lista, amely tartalmazza azoknak 
a kereskedıknek a nevét ahonnan be lehet szerezni a fát, és tételesen fel van tüntetve a 
vásárolható fa fajták neve, mennyiségi összetétele és mérete. A megjelölt kereskedık közül 
természetesen a legkedvezıbb árat biztosító cégtıl szerzik be a fát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Baktai Kálmán képviselı által javasolt módosító 
javaslatot, mely szerint a szociális tőzifa támogatási kérelmek elbírálásánál ne vizsgálják a 
lakókörnyezet rendben tartását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a módosító javaslatot 1 fı igen, 5 fı nem 
és 1 fı tartózkodó szavazatával nem fogadta el. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı igen szavazatával, 1 fı nem 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
26/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Kenderes, 2012. december 19. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
 
3.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés 
közszolgáltatásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a jelenlegi 2000 forintos díj tartalmazza-e az 
ÁFA-t, és ki végzi a szolgáltatást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a díj nem tartalmazza az ÁFA-t. A szolgáltatást a Tiszamenti 
Regionális Vízmővek Zrt. végzi a saját gépjármővével. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
nagyon magas a jelenleg érvényben lévı díj. Az árral kapcsolatban tárgyalást folytatott a TRV 
Zrt. ügyvezetıjével, melynek eredményeként 1500 FT/m3 díjban állapodtak meg. Javasolja a 
rendelet tervezetben szereplı 2000 FT/m3 díj 1500 FT/m3 díjra történı módosítását. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet tervezetet és az 1500 FT/m3 díj megállapítása mellett elfogadásra javasolja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta a díjra vonatkozó módosító javaslatát. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a módosító javaslatot 7 fı támogató 
szavazatával elfogadta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
27/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
  a települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés közszolgáltatásról    

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Kenderes, 2012. december 19. 
 
 
 
(: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 Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012.(…) 
önkormányzati rendelet-tervezete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet tervezetet és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
28/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
Kenderes, 2012. december 19. 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
 
 
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 Képviselı-testületének .../2012.(XII....) 
önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi 
térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
29/2012.(XII.20) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, 

és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. december19. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012.(...) 
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások lakbérének 
megállapításáról 
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Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet, és az elıterjesztésben szereplı 10 %-os emelés helyett 5 %-os emelést 
javasol. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatát 6 fı támogató szavazatával, 1 ellenvélemény mellett elfogadta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1 
ellenvélemény mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
30/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. december19. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és ebben az esetben is 5 %-os emelést javasol, a beterjesztett 10 %-os emelés 
helyett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a bizottság javaslatát támogatta, és 5 fı 
támogató szavazatával, 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  232/2012.(XII.19.) Kt. számú határozata 
 Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl 

 
 



- 10 – 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonban 
álló helyiségek bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A nem 
lakás célú ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint kívánja emeli 2013. január 1. 
napjától. 

  

 
Kenderes, Szent 
István út 43. 
 

Bodáné Oszlánczi 
Mária 

40.420 Ft/hó 

Kenderes, Szent 
István út 56. 
(Fodrászat) 
 

Szőcs Anita, Lévai 
Andrásné,  

4.740 Ft/hó/fı 

Kenderes, Szent 
István út 32.  
 

JNSZM Rendır-
fıkapitányság 

26.570 Ft/hó 

Kenderes, Szent 
István út 56. 
(Húsbolt) 

Szél János 9.470 Ft/hó 

Kenderes, Szent 
István út 54/1. 

Nincs bérbeadva 18.040 Ft/hó 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
         2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
         3./ JNSZM Rendırfıkapitányság 5000 Szolnok, Baross út 39. 
         4./ Bodáné Oszlánczi Mária, 5515. Ecsegfalva, Fı út 109. 
         5./ Fodrászat 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
         6./ Szél János 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
              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 
 
Beszámoló a START 2012 közmunkaprogramról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elkészített beszámoló tömören és lényegre törıen próbálja 
bemutatni, hogy a START közmunkaprogram, mint értékteremtés, hogyan valósult meg 
Kenderesen. Kérte a jelenlévık véleményét, hozzászólását a beszámolóval kapcsolatban. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a közmunkaprogram egyik munkavezetıjeként a belvízelvezetés 
megoldása, valamint belvízelvezetı árkok karbantartása volt a feladatuk, amelyet 22 fıvel 
végeztek. Meglehetısen komoly fenntartásai voltak a lakosságnak akkor, amikor megjelentek 
az utcákban, sokakban félelmet keltett a viszonylag nagy létszámú munkavégzés. Ehhez 
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 nagyban hozzájárult a közbiztonság romló helyzete is. Szeretné, ha a jövıben több szőrın 
történne egyeztetés a személyek kiválasztásával kapcsolatban. A munkavégzés során nem volt 
egyszerő feladatuk, néhány lakossal összeütközésbe kerültek. Nagy problémát jelentett 
számukra az ún. „Újtelepi utcáknál” , hogy az átfolyók hosszú évtizedek óta nem voltak 
kitisztítva. A 22 fıs csoport többségének munkájával meg volt elégedve, 8-10 fı kérte, hogy a 
jövıben is dolgozhasson ezen a területen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  véleménye szerint mindenképpen hasznos volt a programban részt 
venni,  tapasztalatokat szerezni. A jövı évre benyújtott pályázat sikeres szereplése esetén 
jelentıs fejlesztést tudnak megvalósítani. A Start munkaprogramban elért eredményekhez 
olyan szakemberekre volt szükség, akik átlátják a különbözı munkafolyamatokat. Ezúton 
köszöni meg Süveges Lajos intézményvezetı segítségét és közremőködését, valamint Baktai 
Kálmán munkáját, aki szívügyének tekintette a program megvalósítását. Egyetért azzal a 
véleménnyel, hogy a jövıben nagyobb odafigyelésre lesz szükség az emberek kiválasztásánál, 
hogy azok kerüljenek ilyen helyre, akik megbízhatóak és becsületesen dolgoznak. A jövıben 
is nagy odafigyelésre lesz szükség a munkaprogram megvalósításához. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a teljes kép megismeréséhez elmondta, hogy természetesen vannak 
árnyékos oldalai is ennek a területnek. Személy szerint 9 írásbeli figyelmeztetést adott, és 4 fı 
munkaviszonyának megszüntetését javasolta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a START 2012 
közmunkaprogramról szóló beszámolót, és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 233/2012.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
a START 2012 közmunkaprogramról szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 megtárgyalta a START 2012 közmunkaprogramról 
 beszámolót, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal elfogadott. 
 
 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 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 
 
Tájékoztató a Kenderesi Nonprofit Kft 2012. évi tevékenységérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Korpás Bálint. 
 
 
 



- 12 – 
 
 

KORPÁS BÁLINT: kiegészítésképpen elmondta, hogy a számítógép vásárlására nyert 150 
ezer Ft-os pályázat elszámolása kapcsán hiánypótlást kell eszközölniük. (jótállási jegyet kell 
beküldeni). 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: gratulálni szeretne Korpás Bálintnak az elért eredményekhez,   
amely ügyvezetı igazgató úr részérıl igen nagy munkával járt, és nagyon sok idıt is igénybe 
vett.  A Kft megalakulása óta ügyvezetı igazgató úr két havi bért vett fel, majd úgy döntött, 
hogy addig nem számol el munkabért, amíg a Kft-nél nem képzıdik bevétel. Véleménye 
szerint az elvégzett munkáért munkabért kellene kapnia. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ egyetért azzal a véleménnyel, hogy megoldást kell keresni ügyvezetı úr 
díjazására, mert nem lehet bérezés nélkül hosszú hónapokon keresztül dolgozni. Eddigi 
munkáját a Képviselı-testület nevében megköszönte. Javasolta, hogy keressenek anyagi 
forrást ügyvezetı igazgató úr bérének fedezetére.  
 
CSATÁRI LAJOS:  a piacon versenyképesnek kell lenniük, ahol meghatározó a minıség és 
az ár. Arra kell törekedni, hogy ezeken a területeken fejlıdjenek, amely elsısorban befektetést 
jelent.   A kapacitás fejlesztéséhez beruházásokra van szükség. A szállítás a technológiai 
folyamat nagyon fontos része, és minıségi javulást eredményez. Vizsgálni kell azokat a 
korszerő eljárásokat és technológiákat, amivel versenyképesek tudnak lenni. Az 
önkormányzattól azt kéri – megértve az ügyvezetı igazgató úr foglalkoztatásával kapcsolatos 
problémát – hogy biztosítsa a munkabér fedezetét – akár saját forrásból is. Saját tapasztalata 
szerint a tésztaüzemben gyártott termékek döntı többsége jó minıségő. A tejautomata 
üzemeltetésével kapcsolatban nagyon szomorú dolog, hogy a tejet más településrıl kellett 
szállítani. Külön üdvözölte, hogy a pályázatok révén megvalósul a Horthy liget 
energiaellátása, amelyet komoly elırelépésnek tart. Megismételte, hogy a Nonprofit Kft 
fejlıdéséhez fejleszteni kell és anyagi áldozatot hozni ahhoz, hogy versenyképesek 
maradjanak.  Megköszönte ügyvezetı igazgató úr munkáját. Az elmúlt egy évben elırelépés 
érzékelhetı a Kft tevékenységében. Javasolta, hogy találjanak  megoldást az ügyvezetı 
igazgató úr bérezésére. 
 
KORPÁS BÁLINT: a Horthy liget energia ellátásának engedélyeztetési eljárása folyamatban 
van. A vételezési hely kialakítása 2013. elsı negyedévében fog elkészülni. Személy szerint is 
lát a Kft mőködésében jövıt, megvan  az alap, amelyre lehet építeni. A technológiát tovább 
kell fejleszteni. A jövı évi START munkaprogram keretében lesz lehetıség tésztaszárítógép 
beszerzésére és  foglalkoztatottak biztosítására is. Szeretnének beállítani olyan személyt, aki 
segíti az ı munkáját és a piackutatásban is részt vesz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tésztaüzem fejlesztéséhez hozzátartozik, hogy a jelenlegi alapterület  
kevés lesz a jövıben,  mivel kicsi a raktározási lehetıség, ezért az üzem bıvítését tervezik. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a START közmunkaprogramban 6 fı dolgozó és egy 
csoportvezetı foglalkoztatását tervezik, aki majd a marketing munkába is be fog kapcsolódni. 
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BAKTAI KÁLMÁN:  gratulál Korpás Bálintnak ahhoz a kitartáshoz, amellyel a Kft 
fejlıdésnek indult, ezzel azoknak az embereknek is bizonyított, akik elsı perctıl kezdve 
bizalmat szavaztak neki. A jövıre nézve az önellátás koordinálásának fontosságát 
hangsúlyozta. Saját magával szemben is önkritikát fogalmaz meg, mivel a képviselıknek is 
hatékonyabban kellene segíteni munkáját. A tájékoztatót a maga részérıl elfogadja, és további 
sikereket kíván. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: összefoglalójában elmondta, hogy véleménye szerint jól döntött a 
testület, amikor létrehozta a szervezetet. Úgy gondolja, hogy az elkövetkezendı idıszakban 
több lehetıségük lesz a fejlıdésre. Javasolja a Képviselı-testületnek olyan döntés 
meghozatalát, amelyben az önkormányzat forrást biztosít a Nonprofit Kft részére,  hogy a bér 
kifizetésre kerüljön. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött a munkabér összegérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban a Képviselı-testület a munkabért bruttó 150 ezer Ft/hó 
összegben hagyta jóvá.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: felvetette a béren kívüli juttatás lehetıségének vizsgálatát. 
 
BÍRÓ CSABA: a munkabér összegét a Képviselı-testület megállapította, béren kívüli 
juttatások kifizetésére nincs lehetıség.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Kenderesi Nonprofit Kft 
2012. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  234 /2012.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit Kft 2012. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Nonprofit Kft 2012.évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót, 
 melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 
 A Képviselı-testület 2012. évi költségvetésébıl 2.286 ezer Ft összegő 
 vissza nem térítendı támogatást nyújt a Kenderesi Nonprofit Kft-nek 
  a Kft valamennyi munkavállalója részére a munkabér és a 
 kapcsolódó munkadót terhelı járulékok rendezésére. 
           Felelıs: Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
                         Osztályának vezetıje, Helyben 
           Határidı: 2012. december 20. 
 
 Errıl: 1./ Korpás Bálint Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetı igazgatója, 
                           Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l. 
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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 
 
Tájékoztató Dr Gaszparjan Karen teljesítményértékelésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2012. 
július 1-jén hatályba lépı 130. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselık munkateljesítményét 
a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseitıl eltérıen a 
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvény jelenleg nem határozza meg részletesen a 
teljesítményértékelés részletes szabályait. A képviselı-testület 228/2011.(XII.14.) Kt. számú 
határozata, valamint a munkaköri leírás alapján  a jegyzı részére meghatározásra kerültek a 
2012. évi teljesítménycélok. 
Az értékelés során megállapította, hogy a jegyzı a kitőzött teljesítménycélokat teljesítette. 
Munkája során folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi változásokat. Nagy figyelmet 
fordított szakmai és közigazgatási ismereteinek fejlesztésére. Biztosította a képviselı-testület 
és bizottságai törvényes mőködésének a feltételeit. A költségvetési tervezés menetrendjét a 
tervkészítés általános szabályaihoz igazodva alakította ki. Gondoskodott a költségvetési 
koncepció, költségvetési rendelet és beszámolók határidıre történı elkészítésérıl. Hatékony 
intézkedéseket tett az adóbevételek és kintlévıségek beszedésére. A közhasznú foglalkoztatás 
keretében maximálisan kihasználta a foglalkoztatási lehetıségeket, rendszeres ellenırzésekkel 
igyekezett javítani a munkavégzés hatékonyságát. Összességében megállapítottam, hogy a 
jegyzı közigazgatási ismeretei, szakmai jártassága, vezetıi készsége, szorgalma, igyekezete 
kiválóan megfelel a hivatal vezetésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának  235/2012.(XII.19.) Kt. számú határozata 
Dr Gaszparjan Karen  jegyzı teljesítményértékelésérıl készített tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Pádár Lászlóné polgármester elıterjesztését Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
 2012. évi teljesítményértékelésérıl. 
 A tájékoztatót a Képviselı-testület tudomásul vette. 
 
 Errıl: 1./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, 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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2012.(....) 
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: elmondta, hogy 2013. január 1-tıl megszőnik a Képviselı-
testület díj-megállapítási hatásköre. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
szerzıdés érvényességi ideje 2012. december 31-én lejár. A Képviselı-testületnek 
felhatalmazást kell adni polgármester asszony részére a közszolgáltatási szerzıdés két 
hónapos meghosszabbításra, valamint dönteni kell abban, hogy a hatályos rendeletben 
hatályon kívül helyezzék azokat a szakaszokat, amelyek a díjmegállapításról rendelkeznek. A 
hatályos jogszabályok alapján a közszolgáltatási szerzıdés megkötéséhez közbeszerzési 
eljárás lefolytatása szükséges. A közbeszerzési eljárásban csak olyan cégek vehetnek részt, 
akik rendelkeznek a törvényben elıírt minısítéssel. Jelenleg egyetlen Magyarországon lévı 
cég sem rendelkezik az elıírt minısítéssel. A jelenlegi szolgáltató, a kisújszállási VGV 
lépéseket tett a szükséges engedélyek megszerzéséhez. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet, amelyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek, egyben javasolja 
polgármester asszony felhatalmazását a közszolgáltatási szerzıdés aláírására. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
31/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2012. december19. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  236/2012.(XII. 19.) Kt. számú határozata 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés érvényességének ismételt 
meghosszabbításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben foglaltakra 
tekintettel egyetért azzal, hogy a közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a 
jelenlegi közszolgáltatóval, a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-vel a feladat 
ellátásra vonatkozóan a fennálló közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításra 
kerüljön 2013. február 28. napjáig.  
 
2./A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított 
közszolgáltatási szerzıdést írja alá.  

 
 Errıl értesül:   

Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı   Helyben 
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74.  
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben 
 

 
 
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 
 
Egyebek 
 
a.) 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetésére 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 237/2012.(XII.19.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetésérıl  

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 
szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/A.§ (7) bekezdésében foglaltakra, a 
következı határozatot hozza: 
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1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a jelen határozat mellékletét képezı, a 
Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére 
vonatkozó megállapodás megszüntetésérıl, valamint a társulás vagyonának felosztásáról 
szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerint elfogadja, aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, a jelen 
határozat 1./ pontjában megjelölt megállapodásban foglaltak alapján Kenderes Város 
Önkormányzata tulajdonába kerülı, szakképzési feladatellátási célokat szolgáló 
vagyontárgyak tekintetében, az állami intézményfenntartó központ részére ingyenes 
vagyonkezelıi jogot alapító szerzıdés aláírására, és a 2012. december ... napján az állami 
intézményfenntartó központtal kötött átadás-átvételi megállapodás módosításának aláírására.   
 
 
Határid ı: 2012. december 31. 
Felelıs:  polgármester 
 

3./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a 47/2009. 
(II.26.) sz. közgyőlési határozattal  a Szolnok belterület 3246 hrsz-ú ingatlanrészre 
térítésmentesen biztosított földhasználati jog 2012. december 31-ével megszőnik. A 
földhasználati jog földhivatali nyilvántartásból történı törlésérıl gondoskodni szükséges, 
melynek költségei a Társulás elıirányzatát terhelik. 

 
4./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felkéri a Társulás Társulási Tanácsát, 
hogy a munkaszervezet vezetıje vonatkozásában, valamint a munkaszervezet vezetıjét, hogy 
a munkaszervezet dolgozói vonatkozásában a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye 
meg. 
 
5./ Jelen határozat a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény - az egyes 
szakképzési és felnıttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló T/9237. számú 
törvényjavaslat eredeti szövege szerint beiktatandó - 92/A.§ (7) bekezdésének  vagy azzal 
egyenértékő  szabályozásnak a hatályba lépésével válik érvényessé. 

Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának    
Elnöke Szolnok, Baross út 37. 

          2./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás munkaszervezetének 
igazgatója Szolnok, Baross út 37. 

          3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           
               é r t e s ü l n e k. 
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237/2012. (XII 19.)  Kt. számú határozat melléklete  

MEGÁLLAPODÁS 

a Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás, valamint annak létrehozására 
és mőködtetésére vonatkozó megállapodás megszüntetésérıl, valamint a társulás 

vagyonának felosztásáról 

mely létrejött a Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: 
Társulás) tagjai: 
 
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 
2. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. 
3. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
4. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56. 
5. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
6. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
7. Martfő Város Önkormányzata 5435 Martfő, Szent István tér 1. 
8. Mezıtúr Város Önkormányzata 5400 Mezıtúr, Kossuth tér 1. 
9. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
10. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 
11. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 
12. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petıfi tér 1. 
13. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. 
14. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. 
15. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fı út 1. 
 
(a továbbiakban együttesen: Társulás tagjai), valamint a Társulás vagyonának 
megosztásával kapcsolatos kérdésben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
kilépett tag vagyoni jogainak állami jogutódlásával az állam nevében eljáró 
16. Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.  
 
között az alábbiak szerint: 
 
  

I. MEGSZÜNTETİ OKIRAT 

A Jász- Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (továbbiakban: Társulás) 
tagjai: 
 
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. 
2. Jászberény Város Önkormányzata 5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. 
3. Karcag Város Önkormányzata 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
4. Kenderes Város Önkormányzata 5331 Kenderes Szent István u. 56. 
5. Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
6. Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. 
7. Martfő Város Önkormányzata 5435 Martfő, Szent István tér 1. 
8. Mezıtúr Város Önkormányzata 5400 Mezıtúr, Kossuth tér 1. 
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9. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
10. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2. 
11. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A. 
12. Túrkeve Város Önkormányzata 5420 Túrkeve, Petıfi tér 1. 
13. Újszász Város Önkormányzata 5052 Újszász, Szabadság tér 1. 
14. Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. 
15. Tiszafüred Város Önkormányzata 5350 Tiszafüred, Fı út 1. 
 
(együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyezı akarattal 
kinyilvánítják, hogy a képviselı testületeik által, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 89/B.§ alapján, a szakképzéssel összefüggı egyes önkormányzati feladatok 
végrehajtására létrehozott társulásukat az államháztartásról szóló CXCV. törvény 11.§-
a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak figyelembevételével 2012. december 31-ei hatállyal 
jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint: 

 

1.) A Társulás megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás    
A Társulás székhelye: 5000 Szolnok, Baross út 37. 

2.) A Társulás létrehozásának éve: 2008. 

3.) A Társulás megszüntetését elrendelı szervek neve, székhelye:  
 
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.  
 
2. Jászberény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5100 Jászberény, Lehel V. tér 18.  
 
3. Karcag Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5300 Karcag, Kossuth tér 1.  
 
4. Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5331 Kenderes Szent István u. 56.  
 
5. Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  
 
6. Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.  
 
7. Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5435 Martfő, Szent István tér 1.  
 
8. Mezıtúr Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5400 Mezıtúr, Kossuth tér 1.  
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9. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  
 
10. Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2.  
 
11. Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A.  
 
12. Túrkeve Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5420 Túrkeve, Petıfi tér 1.  
 
13. Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5052 Újszász, Szabadság tér 1.  
 
14. Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.  
 
15. Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
5350 Tiszafüred, Fı út 1.  

3.) A megszőnés módja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§-ának (1) 
bekezdése alapján az alapító szerv általi jogutód nélküli megszüntetés. 

4.) A megszüntetés oka: A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ és 4.§-
a szerint 2013. január 1-jétıl az állam gondoskodik  szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-
oktatással összefüggı köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Mivel a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 89/B.§-a - mely alapján a társulás a szakképzéssel összefüggı egyes 
önkormányzati feladatok végrehajtására létrejött – 2013. január 1-jével hatályát veszti és 
mivel a térségi integrált szakképzı központ fenntartása a szakképzésrıl szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 4-5.§-ai szerint szakképzı iskola fenntartásához kötıdik, a társulásban 
tag önkormányzatok intézményfenntartói jogának, és azzal kapcsolatos önkormányzati 
feladatellátási kötelezettségének megszőnése indokolja a térségi integrált szakképzı központ 
mőködtetésére alapított társulás megszüntetését. 

5.) A közfeladat jövıbeni ellátása: A szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4.§  
(2) bekezdése szerint 2013. szeptember 1-tıl a szakképzı iskola a szakképzési feladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében térségi integrált szakképzı központ keretében mőködik. A 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételérıl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 4.§-ának (1) bekezdése szerint 2013. január 1-
jétıl a szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények - így a térségi integrált szakképzı 
központtal kapcsolatos feladatok is - az állami intézményfenntartó központba történı 
beolvadásával az Állam fenntartásába kerülnek.  

5.1.) A közfeladat jövıbeni ellátásához szükséges vagyont a társulás tagjai jelen megállapodás 
III. pontja szerint megosztják egymás között. 
A Társulás tagjai kijelentik, hogy a Társulást alapító, de idıközben a Társulásból kilépı Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal (székhely: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
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 történı vagyonelszámolás jelen megállapodásban foglaltak szerint történik oly módon, hogy  
az ıt megilletı tulajdonrész az állam tulajdonába kerül. 
A Társulás tagjai a megosztás során tulajdonukba kerülı szakképzési feladatellátáshoz 
szükséges és azt szolgáló vagyont vagyonkezelési szerzıdéssel átadják az állami 
intézményfenntartó központnak. 
5.2.) A Társulás munkaszervezetének alkalmazottai – 3 fı – 2013. január 1-tıl az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásában mőködı oktatási intézményben kerülnek 
továbbfoglalkoztatásra közalkalmazotti jogviszonyban. 
5.3.) A TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú, valamint a TÁMOP-2.2.3-07/2008-
0011 azonosító számú uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatási jogviszony tekintetében a 
szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/A.§ (7) bekezdése értelmében az 
állami intézményfenntartó központ a Társulás jogutódja.  
 
6.) A megszőnı Társulás kötelezettségvállalásának utolsó napja és a kötelezettségvállalás 
mértéke: 2012. december 31-ig 2012. évre vonatkozóan, elıirányzatának mértékéig. 
 

II. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK FELSOROLÁSA  

1.) A Társulás vagyonát képezik a 6/2011.(III.1.) számú Társulási Tanácsi határozatban 
meghatározott beruházási egységek az alábbiak szerint: 
 
1. számú beruházási egység a  TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes 
projekt megvalósítása során létrejött TISZK Központ, amely Szolnok belterület 3246 hrsz-
ú, természetben a Szolnok Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezéső, 
263 négyzetméter alapterülető, Szolnok megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát 
képezı ingatlanrészen létrejött 526,99 négyzetméter hasznos alapterülető, új építéső épület. 
Az ingatlanrészre Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata határozatlan idıre szóló 
térítésmentes földhasználati jogot biztosított.  
A beruházás aktivált értéke 273.344.555 Ft forint, amelynek megvalósításához Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 31.795.265 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 233.522.896-Ft  
 

2. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a Szolnoki Mőszaki Szakközép-
és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézményében, Szolnok, Baross út 37. szám 
alatt található. 
A beruházás aktivált értéke 273.038.837 Ft amelynek megvalósításához Szolnok Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 31.830.166 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 168.299.402.-Ft 
.   
 

3. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a  Liska József Erısáramú 
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Jászberény Rákóczi út 13. szám alatti 
intézményben található. 
A beruházás aktivált értéke 53 219 328 Ft, amelynek megvalósításához Jászberény Város 
Önkormányzata 5 876 995 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 18.060.500-Ft 
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4. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a  Klapka György Szakközép-és 
Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Jászberény Fémnyomó út 2. szám 
alatti intézményben található. 
A beruházás aktivált értéke 55 663 798 Ft, amelynek megvalósításához Jászberény Város 
Önkormányzata 6 146 317 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 36.491.658.-Ft 
   
5. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a  Ványai Ambrus Gimnázium, 
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola Túrkeve József A. út 23. szám alatti 
intézményben található. 
A beruházás aktivált értéke 96 912 517 Ft, amelynek megvalósításához Túrkeve Város 
Önkormányzata 10 853 692 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 64.193.923.-Ft. 
 
6. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a  Varró István Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium Karcag Laktanya út 1. szám alatti intézményben található. 
A beruházás aktivált értéke 71 085 901 Ft, amelynek megvalósításához Karcag Város 
Önkormányzata 9 178 556 Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 45.539.864.-Ft. 
 
7. számú beruházási egység a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0007 azonosító számú nyertes projekt 
megvalósítása során létrejött vagyon, amely természetben a JNSZM Mészáros Lırinc 
Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium (jelenlegi elnevezés: Jászapáti Gróf Széchenyi 
István Gimnázium, Szakképzı Iskola, Kollégium)  Jászapáti Hısök tere 2. szám alatti 
intézményben található. 
A beruházás aktivált értéke 35 707 452 Ft, amelynek megvalósításához a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat 3 439 480  Ft önrész biztosításával járult hozzá.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 23.975.749.-Ft. 
 
8. számú beruházási egység a TÁMOP-2.2.3-07/2008-0011 azonosító számú nyertes 
projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Sárkány Informatikai Zrt. - 
Commitment Zrt. által fejlesztett „a TISZK Vezetıi Információs Rendszer” elnevezéső 
szoftver. 
A beruházás aktivált értéke 51 562 500 Ft amely önerıt nem igényelt.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 30.858.390.-Ft 
 
9. számú beruházási egység a TÁMOP-2.2.3-07/2008-0011 azonosító számú nyertes 
projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Stabil System Bt. által kidolgozott  
Pályaválasztó teszt és szoftver.  
A beruházás aktivált értéke 2 100 000 Ft amely önerıt nem igényelt.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 1.314.774.-Ft 
 
10. számú beruházási egység a TÁMOP-2.2.3-07/2008-0011 azonosító számú nyertes 
projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amely a Sárkány Informatikai Zrt. Által 
kidolgozott ügyviteli, pénzügyi informatikai rendszer. 
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A beruházás aktivált értéke 4 980 000 Ft amely önerıt nem igényelt.  
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 2.152.999.-Ft 
 
11. számú beruházási egység a TÁMOP-2.2.3-07/2008-0011 azonosító számú nyertes 
projekt megvalósítása során létrejött vagyon, amelyek kisértékő irodai eszközök a 
munkaszervezet irodáiban találhatók. 
A beruházás aktivált értéke 266.834 Ft amely önerıt nem igényelt. 
A vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 0.-Ft 

2.) A Társulás vagyonát képezi a Szolnok belterület 3246 hrsz-ú, természetben a Szolnok 
Baross út 37. szám található, kivett középiskola megnevezéső, 263 négyzetméter alapterülető, 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezı ingatlanrészen biztosított, 
határozatlan idıre szóló térítésmentes földhasználati jog.  

3.) A Társulás vagyonát képezik továbbá, 

3.1.) a Társulás által szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközök:  

- a JNSZM Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola által üzemeltetett informatikai 
eszközök, melyek 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 7.469.- Ft; 

- a Szolnoki Mőszaki Szakközép- és Szakiskola által üzemeltetett mőanyag-megmunkáló 
oktató berendezés, melynek 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 
5.465.944.- Ft; 

- a Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által 
üzemeltetett informatikai eszközök, melyek 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı 
értéke: 168.125.- Ft; 

- a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola által üzemeltetett defibrillátor 
készülékek, melyek 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 448.029.- Ft; 

3.2.) a Társulás költségvetésébıl vásárolt, a TISZK által üzemeltetett eszközök: 

- Epson nyomtató, melynek 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı értéke: 1.631.- 
Ft; 

- kisértékő irodai eszközök, berendezések, melyek 2012. december 31-ei állapotnak 
megfelelı értéke: 0.- Ft;  

 
4.) A Társulás vagyonát képezi A Társulás tagjai és a Társulással együttmőködık 
tanulólétszám arányos mőködési hozzájárulása, egyéb bevételek és kiadások. 
 

 
III. A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK MEGOSZTÁSA 

 
 
1.) A vagyon megosztását a Társulás létrehozására és mőködésére vonatkozó megállapodás 
V. fejezet 2.4.3.; és 2.4.6. a.) pontjai szabályozzák, melyekre tekintettel: 
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1.1.) Az 1. és 2. számú beruházási egység Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
1/1 arányú tulajdonába kerül. A tulajdon földhivatali bejegyzésérıl Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata gondoskodik, viseli ennek költségeit. 
 
1.2.) A 3. és 4. számú beruházási egység Jászberény Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonába kerül.  
 
1.3.) Az 5. számú beruházási egység Túrkeve Város Önkormányzatának 1/1 arányú 
tulajdonába kerül.  
 
1.4.) A 6. számú beruházási egység Karcag Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonába 
kerül.  
 
1.5.) A 7. számú beruházási egység a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonába kerül.  
 
1.6.) A III.1.1.) - III.1.5.) pontokban megjelölt tulajdont szerzık kijelentik, hogy a beruházási 
egységek használata, hasznosítása során kiemelt figyelmet fordítanak a TIOP-3.1.1-08/1-
2008-0007 számú pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésére a fenntartási idıszakban, 
melynek elsısorban a jelen megállapodás I.5.1.) pontjában foglaltakkal kívánnak eleget tenni. 
 
2.) Az önerıt nem igénylı beruházási egységek vagyonmegosztását a Társulás létrehozására 
és mőködésére vonatkozó megállapodás V. fejezet 2.4.6. b.) pontja szabályozza, mely alapján 
a jelen megállapodás II.1.) pontjában nevesített 8.,9.,10.,11. számú beruházási egység 
tulajdoni arányainak,  valamint ezen vagyon 2012. december 31-ei állapotnak megfelelı 
értéke:  
 

Fenntartó Tulajdoni arány (%) Tulajdoni arány (Ft) 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 0,84 289.530 
Jászberény Város Önkormányzata 9,42 3.233.082 
Karcag Város Önkormányzata 5,63 1.932.611 
Kenderes Város Önkormányzata 4,04 1.387.330 
Kisújszállás Város Önkormányzata 5,60 1.922.960 
Kunszentmárton Város Önkormányzata 3,13 1.073.673 
Martfő Város Önkormányzata 2,73 936.146 
Mezıtúr Város Önkormányzata 3,90 1.339.075 
Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

32,04 10.997.304 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 1,34 460.835 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 7,44 2.552.687 
Túrkeve Város Önkormányzata 2,52 866.176 
Újszász Város Önkormányzata 3,21 1.100.213 
Jászárokszállás Város Önkormányzata 0,72 246.100 
Tiszafüred Város Önkormányzata 1,23 422.231 
Magyar Állam 16,22 5.566.209 
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A Társulás tagjai kijelentik, hogy a tulajdoni hányadok fenti meghatározása nem befolyásolja 
a jelen megállapodás II.1.) pontjában leírt 8.,9.,10.,11., számú beruházási egység 
használatának korábban kialakult és gyakorolt módját,  tekintettel arra, hogy a TÁMOP-2.2.3-
07/2008-0011 számú pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítésének ez elıfeltétele.   

3.) A jelen megállapodás II.2.) pontjában körülírt ingyenes földhasználati jog a Társulás 
megszőnésével megszőnik. A földhivatali törlési eljárás költségei a Társulás elıirányzatát 
terhelik. 
 
4.) A jelen megállapodás II.3.) pontjában körülírt szakképzési hozzájárulásból vásárolt 
eszközök azon önkormányzatok tulajdonába kerülnek, amelyek közigazgatási területén az 
eszközt jelenleg is használó szakképzési intézmény van. 
 
5.) A jelen megállapodás II.3.2.) pontjában körülírt, a Társulás költségvetésébıl vásárolt és a 
TISZK által a Társulás mőködtetése érdekében üzemeltetett eszközök vagyonmegosztását a 
Társulás létrehozására és mőködésére vonatkozó megállapodás V. fejezet 2.4.6. b.) pontja 
szabályozza. Ennek alapján ezen vagyon tulajdoni arányainak,  valamint a 2012. december 
31-ei állapotnak megfelelı értéke: 
 

Fenntartó Tulajdoni arány (%) Tulajdoni arány (Ft) 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 0,80 13 
Jászberény Város Önkormányzata 9,57 156 
Karcag Város Önkormányzata 5,38 88 
Kenderes Város Önkormányzata 3,39 55 
Kisújszállás Város Önkormányzata 5,51 90 
Kunszentmárton Város Önkormányzata 3,24 53 
Martfő Város Önkormányzata 2,58 42 
Mezıtúr Város Önkormányzata 3,90 64 
Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

32,82 535 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 1,28 21 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 7,49 122 
Túrkeve Város Önkormányzata 2,68 44 
Újszász Város Önkormányzata 3,19 52 
Jászárokszállás Város Önkormányzata 0,64 11 
Tiszafüred Város Önkormányzata 1,34 22 
Magyar Állam 16,18 264 
 
Az ezen fejezetben részletezett vagyonmegosztási elvek alkalmazásával keletkezett 
önkormányzati vagyonrészek tételesen az elektronikusan csatolt állományban, az egyes 
települések, illetve fenntartók nevét viselı mappákban találhatók, mint jelen megállapodás 
elválaszthatatlan melléklete. 
 

IV. A TÁRSULÁS PÉNZMARADVÁNYÁNAK KEZELÉSE, A MEGSZ ŐNÉST 
KÖVETİ FELADATOK ELLÁTÁSA 
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1.) A Társulás tagjai 2013. január 1-jétıl Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint 
gesztor önkormányzatot (továbbiakban: gesztor) kérik fel a Társulás pénzmaradványának 
kezelésére, a hatályos jogszabályokban elıírt kötelezı feladatok ellátására. 

2.) 2013. január 1-jétıl a Társulás tulajdonát képezı pénzeszközök egy - a gesztor által nyitott 
- számlára kerülnek át, amely fedezetéül szolgál a kötelezı feladatok ellátásával, valamint a 
Társulás megszőnésével kapcsolatos költségeknek. 

3.) A feladatok elvégzését követıen a gesztor elszámol a Társulás tagjai felé. Amennyiben 
számlán pénz marad, a mőködési hozzájárulás kiszámításánál alkalmazott tanulói létszám 
arányában részesülnek a pénzmaradványból. Amennyiben hiány keletkezik, szintén a 
mőködési hozzájárulás kiszámításánál alkalmazott tanulói létszám arányában kell rendezniük 
legkésıbb 2013. december 31-ig. 

 
V. INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK 

 
A Társulás tagjai: 
 
- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata /5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171., 
törzskönyvi azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
 
- Jászberény Város Önkormányzata /5100 Jászberény, Lehel V. tér 18., törzskönyvi 
azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
 
- Karcag Város Önkormányzata /5300 Karcag, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR): 
…………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
polgármester 
 
- Kenderes Város Önkormányzata /5331 Kenderes, Szent István u. 56. törzskönyvi 
azonosító (PIR): 732989 adószám: 15732987-2-16 KSH statisztikai számjel: 15732987-8411-
321-16, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):742564) képviseletében:  Pádár Lászlóné 
polgármester 
 
- Kisújszállás Város Önkormányzata /5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. , törzskönyvi 
azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
 
- Kunszentmárton Város Önkormányzata /5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. , 
törzskönyvi azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
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- Martf ő Város Önkormányzata /5435 Martfő, Szent István tér 1., törzskönyvi azonosító 
(PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
polgármester 
 
- Mezıtúr Város Önkormányzata /5400 Mezıtúr, Kossuth tér 1., törzskönyvi azonosító 
(PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
polgármester 
 
- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata /5000 Szolnok, Kossuth tér 9., törzskönyvi 
azonosító szám (PIR): 732725, adószám: 15732729-2-16, KSH statisztikai számjel: 
15732729-8411-321-16, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742300),  képviseletében:  
Szalay Ferenc polgármester 
 
- Tiszaföldvár Város Önkormányzata /5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2., törzskönyvi 
azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
 
- Törökszentmiklós Város Önkormányzata /5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/A., 
törzskönyvi azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. Polgármester 
 
- Túrkeve Város Önkormányzata /5420 Túrkeve, Petıfi tér 1., törzskönyvi azonosító (PIR): 
…………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
polgármester 
 
- Újszász Város Önkormányzata /5052 Újszász, Szabadság tér 1., törzskönyvi azonosító 
(PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
polgármester 
 
- Jászárokszállás Város Önkormányzat /5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. , törzskönyvi 
azonosító (PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: 
…………………………, államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) 
képviseletében: ……………………. polgármester 
 
- Tiszafüred Város Önkormányzata /5350 Tiszafüred, Fı út 1., törzskönyvi azonosító 
(PIR): …………, adószám: …………., KSH statisztikai számjel: …………………………, 
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): …………) képviseletében: ……………………. 
Polgármester 
 
jelen megállapodás  aláírásával visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják és kérik a Szolnoki 
Körzeti Földhivataltól, hogy a TISZK Központ épületének, amely Szolnok, belterület 3246 
hrsz-ú, természetben a Szolnok, Baross u. 37. sz. alatt található, kivett középiskola 
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 megnevezéső 236 m2 alapterülető - a Geo Rover Kft. 315/2011 munkaszámú változási 
vázrajz alapján kialakult  - 3246/A hrsz-ú ingatlanon álló társulási épület tulajdonjoga 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 1/1 tulajdoni arányban tulajdonos 
változás jogcímén az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, és ezzel egyidejőleg a 
szolnoki 3246/A hrsz-ú földrészletre alapított földhasználati jog – eredeti jogosult 
megszüntetése miatt - pedig törlésre kerüljön, és tulajdonjoga Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata javára 1/1 tulajdoni arányban tulajdonos változás jogcímén az ingatlan- 
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
 
 
A Társulás tagjai megbízzák Dr. Rácz Andreát,  Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jogtanácsosát (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) a jelen okirat 
szerkesztésével és ellenjegyzésével, továbbá meghatalmazzák, hogy a jelen jogügylet során 
ıket a Szolnoki Körzeti Földhivatalnál az ingatlan-nyilvántartási eljárás során teljes jogkörrel 
képviselje és helyettük eljárjon.  
 
 
Szolnok, 2012. december 18.   

Záradék: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés–szervezési Társulás megszüntetı okiratát az 
alapító önkormányzatok az alábbi számú határozataikkal 2012. december 31-ei hatállyal 
fogadják el. 
 
Önkormányzat neve  Határozat száma  Polgármester aláírása 
Fegyvernek Nagyközség 
Önkormányzata 

    

Jászárokszállás Város Önkormányzata     

Jászberény Város Önkormányzata     

Karcag Város Önkormányzata     

Kenderes Város Önkormányzata     

Kisújszállás Város Önkormányzata     

Kunszentmárton Város Önkormányzata     

Martfő Város Önkormányzata     

Mezıtúr Város Önkormányzata     

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

    

Tiszaföldvár Város Önkormányzata     

Tiszafüred Város Önkormányzata     

Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata 

    

Túrkeve Város Önkormányzata     

Újszász Város Önkormányzata     
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Jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezıt szerzıdı felek az alábbiak 
szerint írják alá: 
 
 
Szerzıdı fél neve  Képviseletre jogosult aláírása 
Fegyvernek Nagyközség 
Önkormányzata 

  

Jászárokszállás Város Önkormányzata   

Jászberény Város Önkormányzata   

Karcag Város Önkormányzata   

Kenderes Város Önkormányzata   

Kisújszállás Város Önkormányzata   

Kunszentmárton Város Önkormányzata   

Martfő Város Önkormányzata   

Mezıtúr Város Önkormányzata   

Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

  

Tiszaföldvár Város Önkormányzata   

Tiszafüred Város Önkormányzata   

Törökszentmiklós Város 
Önkormányzata 

  

Túrkeve Város Önkormányzata   

Újszász Város Önkormányzata   

Magyar Nemzeti Vagyonkezelı 
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.  

 

 
 
 b. 
 
Dr Almássy Antalné védınıi kinevezésének meghosszabbítása 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt testületi ülésen jelezte, hogy Király Beáta, a Védınıi 
Szolgálat alkalmazottja munkaviszonyát megszüntette, ezért javasolta a Képviselı-
testületnek, hogy dr Almássy Antalné védını kinevezését 2013. június 30-ig hosszabbítsa 
meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 238/2012.(XII. 19.) Kt. számú  határozat  
Dr. Almássy Antalné védınıi kinevezésének meghosszabbításáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. (2) bekezdés d) pont 

és a 83/A. § (1) bekezdése alapján Dr. Almássy Antalné 5349 Bánhalma,  
Dékány J. út 9. szám alatti lakos védınıi  kinevezését 2013. január 1.  
napjától – 2013. június 30. napjáig meghosszabbítja. 

 
 Errıl: 1./ Dr. Almássy Antalné 5349 Bánhalma, Dékány J. út 9. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Védınıi Szolgálat, Kenderes, Szent István út 59. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI –s 
pályázaton  32,5 millió Ft támogatásban részesült, amelybıl 15 millió Ft-ot a középiskolában 
elmaradt túlórák, vizsgáztatási díjak és egyéb járandóságok kifizetésére kell fordítani, a 
megmaradó összeg nem fogja fedezni az önkormányzat és intézmények kifizetetlen számláit.  
Ezúton köszöni meg az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatójának, valamint a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójának munkáját a Képviselı-testület 
nevében. A jövıben is segíteni fogják az intézmények munkáját, a lehetıségek szerint. 
Nagyon sajnálja, hogy egyik intézménynél sem sikerült az egyházi fenntartást elfogadtatni az 
érintettekkel. Úgy gondolja, hogy még most sem lenne késı az óvoda esetében 
kezdeményezni az egyházi mőködtetést, amelyet az óvoda vezetıjének figyelmébe ajánl. 
Amennyiben igény van rá, ehhez személy szerint minden segítséget megad. 
 
PARDI SÁNDOR: megköszönte mindazok közremőködését, akik az intézmény munkáját 
segítették. Külön megköszönte polgármester asszony és jegyzı úr támogatását, akikhez 
bármikor fordulhatott a problémákkal.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ csatlakozik polgármester asszony gondolataihoz az egyházi 
oktatással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatosan saját tapasztalata is van, mivel egyik gyermeke 
egyházi iskolába jár. İ a középiskola esetében is a legjobb megoldásnak tartotta volna az 
egyházi oktatást. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy mely intézményeket érintené az egyházi fenntartás? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az általános iskolát, valamint az óvodát, mivel a középiskola  a 
minisztérium bázisiskolájaként fog mőködni jövı év szeptembertıl A katolikus egyház 
fogadókész a mőködtetést illetıen. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvoda egyházi fenntartásba adásáról két alkalommal 
tárgyaltak. Mind a két alkalommal úgy nyilatkoztak, hogy nem zárkóznak el elıle, viszont 
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 konkrétumokat szeretnének hallani. Olyan érzése volt a kollégáinak, hogy az önkormányzat 
mindenáron meg szeretne szabadulni az intézménytıl.        
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: óvodavezetı asszony nyilatkozata alapján nem került sor további 
tárgyalásra. Ebben a kérdésben együttmőködést vár az intézmény vezetıjétıl. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a  Képviselı-testületnek nem volt célja egyik intézménytıl sem 
megszabadulni, csak lehetıségeket keresett az intézmény mőködtetésére. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a Vöröskereszt helyi szervezete 16 véradót szeretne köszönteni, 
melyhez az önkormányzattól anyagi segítséget kér, 20 ezer Ft összegben.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a kért 20 ezer Ft-ot a Képviselı-testület az 
önkormányzat 2012. évi általános tartaléka terhére biztosítsa e nemes cél érdekében. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 239/2012.(XII.19.) Kt. számú határozata 
a 2012. évi általános tartalék terhére történı kötelezettségvállalalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
            2012. évi általános tartaléka terhére 20 ezer Ft-ot biztosít 
            a véradók köszöntésére. 
 
 Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla Vöröskereszt helyi szervezetének vezetıje 
                     2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                     3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: felhívta a figyelmet az utcákon, autóbuszmegállóban történı 
petárdázás veszélyeire. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: javasolta, hogy a jövı évi költségvetésben tervezzék be a 
Polgármesteri Hivatal hangtecnikai berendezéseinek cseréjét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szeretettel várnak mindenkit Bánhalmán december 21-én az adventi 
készülıdésre, 22-én pedig Kenderesen az egész napos karácsonyi készülıdésre. 
Békés, áldott karácsonyt, sikeres új évet kívánt mindenkinek. 
 
Mivel más bejelentés nem volt, az ülés 16 óra 45 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. december 19-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. 
december 19-i rendes, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról      231/2012. 
 
1./   Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
       25/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a 
       közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan 
       közösségellenes magatartásokról szóló 21/2012. (IX.13.) 
       önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl 
 
2./   Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
       26/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelete 
       a szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó 
       támogatásról 
 
3./   Kenderes Város Önkormányzata  Képviselı-testületének 
       27/2012.(XII. 20.) önkormányzati rendelete a 
       települési folyékony hulladékszállítás és elhelyezés 
       közszolgáltatásról 
 
4./  Kenderes Város Önkormányzata  Képviselı-testületének 
      28/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete az 
      élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     29/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
     a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi 
     térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 
     megállapításáról 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     30/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
     az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 
 
7./ Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának 
      emelésérıl                232/2012. 
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Napirend:          Szám: 
 
8./ A START 2012 közmunkaprogramról szóló beszámolóról   233/2012. 
 
9./ A Kenderesi Nonprofit Kft 2012. évi tevékenységérıl szóló 
     tájékoztatóról         234/2012. 
 
10/ Dr Gaszparjan Karen jegyzı teljesítményértékelésérıl  
      készített tájékoztatóról        235/2012. 
 
11/ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
      31/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete 
      a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos  
      hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról      
 
     A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
     szerzıdés érvényességének ismételt meghosszabbításáról   236/2012. 
 
12/ 
 

a.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési 
      Társulás megszüntetésére       237/2012. 
 
b.) Dr Almássy Antalné védınıi kinevezésének 
      meghosszabbítása        238/2012. 
 
c.) A 2012. évi általános tartalék terhére történı 
      kötelezettségvállalásról       239/2012. 

 
 
 
                     


