
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye:  Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. 
– 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos 
 
Bejelentés nélkül távol:--- 
 
Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda vezetıje, Korpás Bálint, a 
Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetıje, Mikola Istvánné, a Város Könyvtár vezetıje, Orosz 
Mihály aljegyzı, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Süveges 
Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, Csehné Köteles Rozália belsı ellenır, 
Knoch Ferencné, Bodor Tamás Nagy Tibor meghívottak, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı, 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 6 fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. 
 
Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplı 2. és 7. napirendi pont megtárgyalását vegye le 
napirendrıl a testület, mivel további pontosítások szükségesek ezzel kapcsolatban. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 1/2013.(I. 15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 15-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. 
 
1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 
megállapítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját valamennyi 
bizottság megtárgyalta. Felkérte Veresné Nagy Margitot, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottságok álláspontját. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, a Szociális és 
Kulturális Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság a beterjesztett költségvetési koncepciót  
a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen ismertetett javaslatát továbbra is fenntartja, 
miszerint a koncepció határozati javaslatához az alábbi kiegészítést teszi: „ Az 
intézménystruktúrát felül kell vizsgálni, szükség esetén módosítani. Meg kell vizsgálni az 
intézményi dolgozók leterheltségét, fel kell tárni a kihasználatlan munkaerı kapacitást. A 
dolgozók számára egyenlı terhelést kell biztosítani. A részmunkaidıs foglalkoztatás 
lehetıségével, az intézmények közötti munkaerı áramlásnak teret kell engedni.” 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az alpolgármester úr által tett javaslatot megpróbálja 
gyakorlati oldalról megközelíteni. Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat 
kötelezı feladata az óvodai nevelés. Ennek az intézménynek nem lehet a szerkezetét, 
felépítését átalakítani, mivel a köznevelési törvényben tételesen szerepel, hogy csoportonként 
hány óvodapedagógusra, illetve pedagógus munkát segítı egyéb dolgozóra van szükség. 
Szintén behatárolt a létszám a Polgármesteri Hivatal esetében is. Az önkormányzat 
szakfeladatán mőködik a két konyha, amelyet célszerő a továbbiakban is hasonló módon 
mőködtetni. A könyvtári feladatok ellátása változatlanul kötelezı önkormányzati feladat. A 
Mővelıdési Ház esetében a jelenlegi formában történı mőködést látja reálisnak, mivel a 
Képviselı-testület más lehetıséget nem kezdeményezett. Az önkormányzat Városgazdálkodás 
intézménye biztosítja a Városi Vízmő megmaradt feladatainak ellátását. Személy szerint nem 
talál olyan területet, amelyet alpolgármester úr javaslatában említett.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nincs konkrét javaslata. Úgy gondolja, hogy minden 
intézményvezetı ismeri saját területét, és látja, ha egy dolgozót csak 4 vagy 6 órában tud 
foglalkoztatni, ugyanakkor egy másik területen szükség lehet a dolgozó munkájára, ezért 
javasolta az intézmények közötti részmunkaidıs munkavégzés lehetıségének vizsgálatát. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: a közalkalmazottak és köztisztviselık esetében a kinevezés 
szerinti munkakörben történik a foglalkoztatás, és az intézménynél történik a személyi jellegő 
kiadások tervezése is. Könyveléstechnikailag nem okozhat problémát egy másik 
intézményben történı munkavégzés. Az intézményvezetıknek kell megvizsgálni, hogy van-e 
ilyen terület az intézménynél. Általában technikai feladatokat ellátó munkavállalók 
(karbantartók, főtık) esetében mőködtethetı az ilyen jellegő munkavégzés.   
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a köznevelési törvényben foglaltak alapján az állam nem 
finanszírozza  karbantartó és főtı foglalkoztatását. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: a Polgármesteri Hivatal öt köztisztviselıje került át a járási 
hivatal kirendeltségéhez. Érdeklıdött, hogy várható-e még további létszám átkerülése a járási 
hivatalhoz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelenlegi információjuk szerint nem várható, hogy további létszám 
kerül át a járási hivatalhoz. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt a költségvetési koncepcióval kapcsolatban, 
szavazásra tette a Krokavecz László által beterjesztett javaslatot, melynek eredménye az 
alábbi: 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Krokavecz László alpolgármester 2013. 
költségvetési koncepció határozati javaslatához tett módosító javaslatát. 1 fı támogató 
szavazattal, 4 ellenvélemény, és 1 tartózkodás mellett elutasította. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  2/2013.(I. 15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és a beterjesztett 
formában elfogadta az önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2013.évi költségvetési 
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata 2013. január elsejétıl nem látja el az általános és 

középiskolai oktatási feladatokat. Az általános iskola fenntartásához kapcsolódó 
kiadásokra 29.400,-ezer Ft átadását be kell tervezni. 
 Felelıs: osztályvezetı 
 Határidı: 2013.02.15. 

 
2./ Az óvoda mőködtetésével kapcsolatban a további kiadáscsökkentés érdekében a 

feladatok gazdaságosabb és hatékonyabb ellátását meg kell vizsgálni és a született 
javaslatokat 2013. augusztus 31-i hatállyal végre kell hajtani. 
 Felelıs: óvodavezetı, polgármester 
 Határidı: 2013.05.31. 

 
3./ A Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium területén található 

önkormányzati konyha mőködését a gazdaságosabb és hatékonyabb mőködést szem 
elıtt tartva felül kell vizsgálni és a vizsgálat megállapításai alapján a kiadáscsökkentı 
intézkedéseket végre kell hajtani. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.02.28. 

 
4./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2013.02.14. 
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5./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség 
megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek kihasználására, 
a racionális mőködés biztosítására. 
 Felelıs: jegyzı, költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2012.02.01. 

 
6./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források és a felhalmozási saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. Mőködési bevételek 
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

a./ Az intézményi mőködési bevételeket a 2012-es eredeti elıirányzataikkal 
egyezıen kell megtervezni. 

b./ Az önkormányzati sajátos mőködési bevételeket a 2012-es eredeti 
elıirányzataikkal egyezıen kell megtervezni azzal, hogy a gépjármőadó 
bevétel 40%-a tervezhetı, illetve a helyi iparőzési adót a 2011-es adóalapra 
számított 2%-os kulccsal kell figyelembe venni. 

c./ Mőködési célú támogatásértékő bevételek és átvett pénzeszközök a 2012-es 
eredeti elıirányzataikkal egyezıen kell megtervezni. 

d./ A 2013-es év folyamán képzıdı többletbevételeket az elérésükhöz szükséges 
kiadások elıirányzatának megteremtésére kell fordítani, a fennmaradó 
többletbevételbıl a szállítói számlák állományát kell csökkenteni. 

 
7./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2012. évi eredeti 

elıirányzatból kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozásokkal korrigálva 
kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó állami 
hozzájárulásokkal felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E 
tervezési szemlélet érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény 
felmerülése esetén lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A 
szerkezetváltozás és szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott 
testületi döntésekkel módosított létszámkeret növekedését, kivéve feladatnövekedés 
esetén. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2013.01.20. 
 

8./ A részletes költségvetési kiadások kidolgozása – figyelembe véve a 
szerkezetváltozásokat és a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján 
történik: 

 
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján kell 

eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 
 
b./ A jóváhagyott létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és 

járulékaik 2013-as költségvetési évet érintı összegét meg kell tervezni. 
 
c./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
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d./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak a 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó pótlékok 
állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı legkisebb mérték 
figyelembe vételével. 

 
e./ Kenderes Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók 

részére étkezési hozzájárulást nem biztosít. A köztisztviselık részére, a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a 
kötelezıen biztosítandó cafeteria juttatás minimális mértékét szabad tervezni. 

 
f./ A személyi juttatásokat személyekre lebontva kell megtervezni, az egyes kiadási 

elemeket részletesen be kell mutatni. 
 
g./ A munkaadót terhelı járulékokat a jogszabályi mértékekkel szükséges tervezni. 
 
h./ A dologi kiadások tervezése során 

- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti összegben, 
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások esetében 

maximum a 2012. évi eredeti elıirányzat összegével tervezhetık. 
 

i./ A további mőködési célú kiadások tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 
- az önkormányzat saját döntése alapján biztosított szociális ellátások összege a 

2012-es eredeti elıirányzat összegével tervezhetı; 
- a központi forrásból támogatott szociális ellátások elıirányzatát a 2012-es 

teljesítés szerint az ellátottak az ellátottak tényleges száma alapján kell 
megtervezni; 

- a mőködési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékő kiadások a 2012-es 
eredeti elıirányzat szintjén tervezhetıek, a szintre hozásokkal korrigálva. 

 
j./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 

felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél szigorúan 
be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú 
bevétellel fedezve, önkormányzati szinten egyensúlyban kerülhet be a 
költségvetésbe. 

 
k./ A dologi kiadások megtakarításából származó elıirányzat megtakarítást 

elsısorban a megtakarítás érdekében felmerült ráfordítások fedezetére kell 
megtervezni. A 2013-as év folyamán a megtakarítás fennmaradó részét a szállítói 
tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
   pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı 
 Határidı: 2013.01.30. 

 
9./ Kenderes Város Önkormányzata a 2013.évi költségvetés tervezése során 2 000,-ezer 

Ft általános tartalékkal számol. 
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10./ Kenderes Város Önkormányzata 2013-as költségvetésében csak a Baptista 
Szeretetszolgálat részére családsegítés és gyermekjóléti szolgálat fenntartásához a 
megigényelt normatív támogatás összegével egyezıen biztosít támogatást. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.02.15. 

 
11./ A költségvetési szerv kapacitás-kihasználtságát minden költségvetési szerv vezetıje 

köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell kezdeményeznie a 
Képviselı-testület felé. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 

 
12./ A költségvetési szerveknél elsıdlegesen egyéb ellátással (pl.: nyugdíj) nem 

rendelkezık foglalkoztatásával kell a feladatokat ellátni. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 

 
13./ Kenderes Város Önkormányzata 2013-es költségvetését nem tervezheti mőködési 

költségvetési hiánnyal. A költségvetési tervezetekbıl számított hiányt költségvetési 
szervenként, a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok arányában fel kell 
osztani. A költségvetési szervekre felosztott hiányt a 27%-os szociális hozzájárulási 
adó figyelembevételével kell a munkabérek és a szociális hozzájárulási adó tervezett 
összegét csökkenteni. A költségvetési tervezetekbıl számított hiányt költségvetési 
szervenként indoklással együtt a 2013.évi költségvetési rendelet tárgyalásával 
egyidejőleg a Képviselı-testület részére be kell mutatni. 

 
14./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében szükség 

esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012.évi CCIV. törvény 4.számú melléklete 1.IV. pontja szerinti helyi 
önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı támogatásra. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.04.30 
 

15./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a költségvetési 
szervek vezetıinek figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél fokozott 
felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek az önkormányzat 
gazdasági stabilitásának megırzésében. 

 
16./ A nem rendszeres személyi juttatásokat valamennyi költségvetési szervnek kifizetés 

elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A kifizetések engedélyezésére a 
jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel megbízott személyek jogosultak. 
Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres személyi juttatás nem fizethetı ki. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2013.01.01-tıl folyamatos 
 

17./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 
jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos 
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 jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást szolgáló 
kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.02.15 

 
 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 
 
é r t e s ü l n e k 

 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy Király Beáta, a 
Védınıi Szolgálat asszisztense az önkormányzatnál fennálló munkaviszonyát november 15-i 
hatállyal megszüntette. Az állásra Szabó Anikó jelentkezett, akit javasol a Védınıi Szolgálat 
asszisztensi munkakörébe kinevezni, egyben javasolja az írásban kiküldött pályázati felhívás 
elfogadását és a védınıi állásra vonatkozó pályázat kiírását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  3/2013.( I. 15.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Szabó Anikó kinevezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján  

2013. január 21. napjától – határozatlan idıre – kinevezi 
 

Szabó Anikó 
 
 4025 Püspökladány, Karacs Térképcsináló utca 6. szám alatti lakost Kenderes  

Város Védınıi Szolgálat asszisztensi munkakörébe. 
 
 Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
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 Errıl: 1./ Szabó Anikó 4025 Püspökladány, Karacs Térképcsináló utca 6. 
  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 . – 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2013.(I.15.) Kt. számú határozata 
védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 
hirdet Kenderes Város Önkormányzat Védınıi Szolgálat védınıi munkakörének betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

- egészségügyi fıiskola védınıi szakán szerzett oklevél 
- büntetlen elıélet. 
- magyar állampolgárság 
- cselekvıképesség. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások 

- részletes szakmai önéletrajz; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló okirat másolata; 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul; 
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
0-14 éves korosztály ellátása, csecsemık és várandós anyák részére tanácsadások szervezése, 
védıoltások szervezése, iskolai, óvodai védınıi feladatok elvégzése. 
 
Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
A lakhatáshoz az önkormányzat segítséget tud nyújtani. 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 59. 
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A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013. február 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 11. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt az 
59/328-109-es telefonszámon. 

 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban „védınıi pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi címre 
kérjük benyújtani: Kenderes Város Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követı soron következı képviselı-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. február 15. 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Titkársági csoportja, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy Szabó Anikó részére havi nettó 12.500 Ft összegő 
albérleti hozzájárulást biztosítson a Képviselı-testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2013.(I. 15.) Kt. számú határozata 
Szabó Anikó albérleti hozzájárulásának biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy  Szabó Anikó védınıi asszisztens számára 2013. január 21-tıl havi 
 nettó 12.500 Ft-os albérleti hozzájárulást biztosít. 
  
 Errıl: 1./Szabó Anikó 5331. Kenderes, Somogyi B. út 21. 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
 
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 „Városi könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” címő pályázat 
keretében beszerzendı informatikai berendezések, eszközök, szellemi termékek nyertes 
beszállítójának kiválasztásáról 
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Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı. 

 
OROSZ MIHÁLY: a könyvtár fejlesztésére benyújtott pályázat sikeresen szerepelt, amelynek 
keretében – többek között - olvasói számítógépek, laptopok, egyéb informatikai eszközök, 
szoftverek kerülnek beszerzésre. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ: a projekt keretében színes lézernyomtató, többfunkciós szkennel 
nyomtató, másoló,  8 db új számítógép, valamint  projektor kerül beszerzésre, valamint 
kialakításra kerül az  integrált könyvtári rendszer, amellyel minden könyv rögzítésre kerül, és  
akár otthonról is meg lehet nézni, hogy egy adott könyv szerepel-e a könyvtár állományában. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával  az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  6 /2013. (I. 15.) Kt. számú határozata 
„Városi könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” címő pályázat keretében beszerzendı 
informatikai berendezések, eszközök, szellemi termékek nyertes beszállítójának 
kiválasztásáról.   
 
            A Képviselı-testület a „Városi könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” címő 

(TIOP 1.2.3-11/1-2012-0248 azonosító számú) pályázat keretében beszerzendı 
informatikai berendezések, eszközök, szellemi termékek nyertes beszállítójának 
kiválasztásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata a 
fenti tárgyú beszerzésre a legalacsonyabb összegő ajánlatot (Nettó 4.252.619- Ft. + 
1.148.207-Ft ÁFA (27%) = 5.400.826- Ft.) tevı Konwex Irodatechnika Kft-t választja 
ki. A szerzıdés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Konwex Irodatechnika Kft., 5000 Szolnok, Mátyás király u. 4. 
 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen”tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos 
tervezıi feladatok ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján 
Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás 
közbeszerzési terv elkészítése elıtti megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak 
kiválasztásáról 
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Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
 
OROSZ MIHÁLY: az írásos anyag tartalmazza a döntéshez szükséges információkat és 
adatokat. A projekt keretében megvalósul a szennyvízberuházás második ütemének komplett 
elıkészítése. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  7/2013. (I.15.)Kt. számú  határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos tervezıi feladatok 
ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás közbeszerzési terv elkészítése 
elıtti megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést 
megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti elnevezéső és tárgyú közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzési terv elkészítése elıtt megindítja. 
 
2./ A Képviselı-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzıt, tagjainak 
Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıt, valamint Dr Serfızı Andreát az 
eljárást bonyolító közbeszerzési szakértıt jelöli ki.  
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
          3./ Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának  
               vezetıje, Helyben 
          4./ Dr Serfızı Andrea közbeszerzési szakértı, 4400 Nyíregyháza, Zrínyi út 9. 
  
               é r t e s ü l n e k. 

 
 

7/2013. (I.15.) Kt. határozat melléklete 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési terve 
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 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja 

vagy a 
szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés       

       

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

„Szennyvíztisztító 
telep és 

szennyvízhálózat 
bıvítésnek 
elıkészítése 
Kenderesen” 

tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-

0031 
azonosítószámú 

pályázattal 
kapcsolatos 

tervezıi feladatok 
ellátására 

71.32.00.00-7 Nemzeti  

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

2013.01.- 02. 2013. 09. 30.  nem 

 
 
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 „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú pályázattal kapcsolatos 
tervezıi feladatok ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján 
Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárásra 
készített ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztására 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2013.(I.15.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése Kenderesen” tárgyú 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos tervezıi feladatok 
ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárásra készített ajánlati felhívás 
elfogadásáról és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1. A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázattal 
kapcsolatos tervezıi feladatok ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) 
pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététel nélküli 
tárgyalásos eljárásra a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ajánlati 
felhívást. 

 
2. A Képviselı-testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel. 

 
• KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 

hrsz.) 
• Aqua-K Bt. (4400 Nyíregyháza, Petıfi utca 16.) 
• Solidus Kft. (1021 Budapest, Hővösvölgyi út 38/b.) 

 
 
Errıl értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 5./ Dr. Serfızı Andrea közbeszerzési szakértı 4400 Nyíregyháza, Zrínyi utca 9. 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
Elıterjesztés a szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 
26/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 



- 14 – 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület decemberi ülésén megalkotta a szociális célú 
tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló rendeletét. A rendelet módosítását látják 
szükségesnek, mivel az eredetileg megalkotott rendelet szerint éppen azok a személyek nem 
részesülhetnek támogatásban, akik leginkább rászorultak. Javasolta a rendelet 4. §. (4) 
bekezdését az alábbiak szerint módosítani: „Nem állapítható meg tőzifa támogatás annak a 
személynek, akinek az önkormányzat felé adótartozása van (talajterhelési adó, gépjármőadó), 
kivéve, ha a kérelem benyújtásáig tartozását kiegyenlíti.” Javasolta továbbá, hogy különösen 
indokolt esetben a polgármester méltányosságot gyakorolhasson a támogatást illetıen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
1/2013.(I.15.) önkormányzati rendelete 

 
a  szociális célú tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról 

szóló 26/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2013. január 15. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)       (Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyzı 
 
 
b.) 
 
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft részvényeinek értékesítése 
 
OROSZ MIHÁLY: ismertette Boldog István tulajdonközösségi képviselı megkeresését, 
amely szerint a 2008. augusztusában alapított Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
Nonprofit Kft az 54/2011-es VM rendelet miatt mára nem lehet Helyi Akciócsoport 
címbirtokosa, ezért a LEADER-programot nem tudja végrehajtani. A KFT folyamatosan 
adósságokat görgetett maga elıtt a kezdetektıl fogva, hitelbıl gazdálkodott, ami mára elért 
egy pontot, és rendezni kell! A kintlévıség, (számlák, járulék, banki hitel stb.) jelenleg 8 
millió Ft. Mint tulajdonközösségi képviselı, szeretné hangsúlyozni, hogy az adósság mértéke 
nem a jelenlegi vezetés felelıssége. Ezt számos vizsgálat (Vidékfejlesztési Minisztérium, 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal stb.) bizonyítja. Azonban, mint önállóan felelıs 
gazdasági társaság, a kialakult helyzetért büntetıeljárás nem kezdeményezhetı, ezért két 
megoldás lehetséges: 
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- A tulajdonosok a bevitt üzletrész arányában visszafizetik az adósságot, ez 
üzletrészenként kb. 200 ezer Ft-ot jelent. 

 
- Kétpó Község Önkormányzata vállalja, hogy a teljes adósságot visszafizeti, 

amennyiben a KFT tagjai az üzletrészüket jelképes, 1 ezer Ft-os összegért eladják 
Kétpó község Önkormányzata részére. 

 
Kéri a Képviselı-testületet, döntsön az üzletrész értékesítésérıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2013.(I.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának, a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit 
KFT-ben lévı üzletrészének értékesítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 értékesíteni kívánja a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT-ben 
 lévı üzletrészét jelképes, 1 ezer Ft összegért Kétpó Község Önkormányzatának. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     2./  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                     3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     4./  Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Almásy Tér 1. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, Nagy Tibor azzal a kéréssel 
fordult a Képviselı-testülethez, hogy a sportkör részére földterületet biztosítson, konyhakerti 
növények termesztéséhez. Elképzelésük szerint a megtermelt zöldségféle egy részét a sportkör 
használná fel, a felesleget pedig értékesítenék. Támogatja a kérelmet, és javasolta, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı, Felsıföldi úton lévı ingatlanokat biztosítsák a 
növénytermesztéshez. 
 
NAGY TIBOR: terveik szerint az igényelt földterületet a sportpályán dolgozó közmunkások 
segítségével mővelnék meg, a polgármester asszony által ismertetett cél érdekében. A 
Képviselı-testület támogatását kérte ezen túlmenıen egy edzı alkalmazásának pénzügyi 
feltételeihez, mivel a sportkör szőkös költségvetésébıl ezt nem tudja finanszírozni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy látja, hogy összeállt egy lelkes csapat, akiknek van elképzelésük, és 
akik szeretnének tenni a településért. Véleménye szerint az önkormányzatnak támogatni kell a 
Sportkört, és biztatja a fiatalokat, hogy a sportban, a fiatalok összefogása érdekében vezetı 
szerepet töltsenek be. Amennyiben a testület is úgy látja – javasolja a Sportkör támogatási 
összegének megemelését. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ úgy látja, hogy Nagy Tibor nagyon jó vezetı, bízik benne, hogy az 
ambíció továbbra is megmarad. Nagyon szeretné, ha a Képviselı-testület támogatná a 
Sportkör mőködését, amelyet ı is javasol. Támogatja továbbá a földterület biztosítását is. 
Javasolta a Sportkör nevének megváltoztatását olyan formában, hogy nevében is utaljon a 
városra elnevezésük. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ csatlakozva az elıbbi hozzászóláshoz, mindhárom felvetést 
maximálisan támogatja. 
 
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, a mőködési célú források között 
nem lesz fedezet civil szervezetek támogatására. Nem látja célszerőnek, hogy ezeknek a 
szervezeteknek a támogatását a szállítói számlák halmozásával teremtsék meg. A költségvetés 
számadatait újból számolják, de arra kéri a Képviselı-testületet, fontolja meg a támogatás 
biztosítását addig, amíg nem látja, hogy egyes intézmények költségvetésébıl mennyit kell 
„lefaragni” ahhoz, hogy a mőködési egyensúly biztosítva legyen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a költségvetés készítésekor fogják látni, hogy mire lesz fedezet, de úgy 
véli, hogy a Képviselı-testület szándékát és hozzáállását látnia kell az egyesület elnökének  a 
város sportéletének támogatásáról. 
 
KNOCH FERENCNÉ: a hétvégi sportrendezvény jó példa volt arra, hogy összefogott a város 
fiatalsága a sportegyesület megmentése érdekében. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület folyamatosan arra törekszik, hogy a fiatalok 
szabadidejüket minél hasznosabban töltsék el, erre az önkormányzatnak is áldozni kell. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2013.(I.15.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai MEDOSZ SK részére földterület biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Középtiszai MEDOSZ SK részére térítésmentes használatba adja a 
 tulajdonát képezı 1723/8, 1723/9, 1723/10, 1723/11, 1723/13, 
 1723/14, 1723/15 hrsz-ú fölterületeket konyhakerti növények termesztésére. 
 A Képviselı-testület kinyilvánította, hogy 2013. évi költségvetési számadatainak 
 ismeretében dönt a sportkör támogatásáról. 
 
 Errıl: 1./ Nagy Tibor Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy az önkormányzat költségvetésébıl biztosítsanak anyagi 
támogatást a Polgárırség számára, üzemanyagköltségre. A település közrend-
közbiztonságának helyzetének javítása érdekében a járırszolgálatok számát jelentısen 
növelték, amely miatt üzemanyagköltségük megemelkedett.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 11/2013.(I.15.) Kt.számú határozata 
a 2013. évi költségvetés terhére történı kötelezettségvállalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
 a Polgárırség részére, üzemanyagköltség fedezetére 20 ezer Ft-ot biztosít 
 2013. évi költségvetésének terhére. 
 
 Errıl: 1./ Czakó István Polgárırség helyi vezetıje, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
e.) 
 
Elıterjesztés a 2013. évi Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz történı csatlakozásról 
 
OROSZ MIHÁLY: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évben is 
kezdeményezi a Megyei Parlagfő-mentesítési Alap létrehozását abból a célból, hogy továbbra 
is segítséget és támogatást nyújtson a megye településeinek a parlagfő mentesítéshez, a tiszta, 
élhetı települési környezet kialakításhoz. A 2013. évi pályázat ütemezésében és tartalmában 
változások lesznek az elızı évekhez képest, többek között az igényelhetı támogatás a teljes 
költség 95 %-a. A hozzájárulás mértéke 10 Ft/lakos, amely 46.740 Ft költséget jelent az 
önkormányzatnak. A pályázat keretében parlagfő irtásra, az ezzel kapcsolatos 
rendezvényekre, védıfelszerelések és kis értékő eszközök, valamint hajtó-és kenıanyag 
beszerzésére tudnak pályázni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2013.(I.15.) Kt. számú határozata 
Parlagfő-mentesítési Alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a  
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott 2013. évi 
 Parlagfő-mentesítési Alaphoz csatlakozik. 
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 A településre esı (10 Ft/lakos) 46.740 Ft/év összeget 2013. évi költségvetésébıl 
            biztosítja. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                     3./  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
f.) 
 
Elıterjesztés közös önkormányzati hivatal kialakításáról Berekfürdı Község 
Önkormányzatával 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megkeresés érkezett Berekfürdı Község Önkormányzatától, közös 
önkormányzati hivatal kialakításának kezdeményezésére. A megkeresés tartalmazza  - többek 
között, - hogy a közös önkormányzati hivatal kialakítását nagymértékben nehezíti, hogy még 
most is alig ismertek azok a feltételek – elsısorban a pénzügyi lehetıségek, - amelyek a 
hivatalok mőködését biztosítják. Berekfürdı önkormányzata arra törekszik, hogy a közös 
önkormányzati hivatal révén az önkormányzatok ”testvérvárosi szerzıdés” alapján 
mőködjenek együtt, és nem hatalom alá-fölé rendeltség alapján. Berekfürdı adottságai révén 
úgy gondolják, hogy megfelelı testvérvárosa lehet a közös önkormányzati hivatalon keresztül 
a térség bármelyik önkormányzatának. Természetesen a közösen kialakítandó önkormányzati 
hivatalnál a másik önkormányzat szempontjai is alapvetıek. Tisztában vannak azzal, hogy a 
közös önkormányzati hivatal probléma nélküli mőködése elsısorban Berekfürdı érdeke. A 
jelenlegi jogszabályi környezetben Berekfürdınek kell csatlakoznia a járás valamelyik 
településéhez, mivel lakosság száma 2 ezer fı alatt van, a környezı települések lélekszáma 
pedig jóval nagyobb. A törvény adta szők lehetıségen belül keresik a legjobb megoldást. 
A polgármester úrral és jegyzı asszonnyal folytatott személyes megbeszélésen kifejtette azon 
véleményét, hogy abban az esetben, ha Kenderes Város Önkormányzatának többletkiadást 
jelent a közös önkormányzati hivatal mőködtetése, nem tudja támogatni a kérelmet. 
Kérte a Képviselı-testületet, döntsenek a kezdeményezésrıl. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ nem látja értelmét a közös hivatal kialakításának. Érdeklıdött, hogy 
az idegenforgalom területén milyen a kapcsolata a két településnek. 
 
BODOR TAMÁS: Berekfürdı község érdeke, hogy vendégeinek minél látványosabb, 
érdekesebb és színesebb programot ajánljon.  
 
Krokavecz László alpolgármester 15 óra 40 perckor kiment a terembıl, így a jelenlévı 
képviselık száma 5 fı. 
 
Kenderes város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 13/2013.(I.15.) kt. számú határozata 
közös önkormányzati hivatal kialakításáról Berekfürdı Község Önkormányzatával 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Berekfürdı Község Önkormányzatának kezdeményezését közös 
 önkormányzati hivatal kialakításáról. 
 A kezdeményezést a Képviselı-testület nem támogatta. 
 
 Errıl: 1./ Berekfürdı Község Önkormányzata, 5309 Berekfürdı, Berek tér 15. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15 óra 40 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. január 15-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 15-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      1/2013. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 
     koncepciójáról        2/2013. 
 
2./ Szabó Anikó kinevezésérıl      3/2013. 
 
     Védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról    4/2013. 
 
     Szabó Anikó albérleti hozzájárulásának biztosításáról   5/2013. 
 
3./”Városi könyvtár informatikai fejlesztése Kenderesen” címő 
     pályázat keretében beszerzendı informatikai berendezések, 
     eszközök, szellemi termékek nyertes beszállítójának kiválasztásáról 6/2013. 
 
4./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek elıkészítése 
     Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú 
     pályázattal kapcsolatos tervezıi feladatok ellátására irányuló a 
     Kbt. 122 § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
     meghaladó hirdetmény közzététel nélküli tárgyalásos eljárás 
     közbeszerzési terv elkészítése elıtti megindításáról, valamint a 
     bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról     7/2013. 
 
 
5./ A „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésnek 
     elıkészítése Kenderesen” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0031 
     azonosító számú pályázattal kapcsolatos tervezıi feladatok 
     ellátására irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja 
     alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététel 
     nélküli tárgyalásos eljárásra készített ajánlati felhívás 
     elfogadásáról és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról  8/2013. 
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Napirend:         Szám: 
 
 
6.) 
 

a.) Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
      1/2013.(I.15.) önkormányzati rendelete a szociális célú 
      tőzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 
      26/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
b.) Kenderes Város Önkormányzatának, a Nagykunságért 
      Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit KFT-ben lévı 
      üzletrészének értékesítésérıl      9/2013. 
 
c.) A Középtiszai MEDOSZ SK részére földterület 
      biztosításáról                 10/2013. 
 
d.) A 2013. évi költségvetés terhére történı kötelezettség- 
      vállalásról                  11/2013. 
 
e.) Parlagfő-mentesítési Alaphoz történı hozzájárulás 
     biztosításáról                  12/2013. 
 
f.) Közös önkormányzati hivatal kialakításáról 
      Berekfürdı Község Önkormányzatával    13/2013. 


