
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 17-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol:  
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Teleki Zoltán r. őrnagy megbízott kapitányságvezető, Borók Tibor r. 
alezredes a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka, Hodos Julianna a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal vezetője, Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Bíró 
Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetője, Fodor 
Imre köztisztviselő, Kuczeráné Sípos Judit a Tarka-Barka Óvoda intézményvezetője, Ács 
Andrea Éva a Művelődési Ház intézményvezetője, Süveges Lajos Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetője, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János 
Általános Iskola igazgatója, Czakó István Városi Polgárőrség Kenderes elnöke, Korpás Bálint 
Kenderes Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Penti Gusztáv Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Bana István meghívott, Fodor Imréné, Bodor Tamás, Dr. Ila Erzsébet, 
Erdei Józsefné érdeklődők, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, 2 fő későbbre jelezte érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását.  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 60/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 17-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 

Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
  é r t e s ü l n e k . – 
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Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő 14 óra 5 perckor megérkezett, a képviselő-
testület létszáma 6 fő. 
 
 
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 
 
Beszámoló Kenderes város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte Teleki Zoltán r. őrnagyot a Karcagi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetőjét, Borók Tibor r. alezredest a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnokát. A 
közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló minden évben az egyik legvitatottabb 
napirendi pontok közé tartozik. Véleménye szerint, alapos, jól körülhatárolt beszámoló került 
a képviselő-testület elé, ami felfedi mindazokat a gondokat, problémákat, amelyek az elmúlt 
egy évben megtapasztalt és elszenvedett a lakosság. Úgy gondolja, hogy a Karcagi 
Rendőrkapitányság olyan kézbe került a kapitány úr személyében, akinek feltett szándéka, 
hogy mihamarabb rend legyen a településen, és kézzelfogható eredmények szülessenek. 
Átadja a szót Teleki Zoltán kapitányságvezetőnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TELEKI ZOLTÁN:  sajnos nem tud dicső módon beszámolni az elmúlt esztendőről. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a beszámolóban szereplő statisztikai adatok fél éves eltolódást 
mutatnak. Az anyagban a 2011. második és 2012. első félévi adatok szerepelnek. A Karcagi 
Rendőrkapitányság vezetői feladatait 2012. január 1-től - 2012. szeptember 30-ig Szitár 
Ferenc r. alezredes látta el. A Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoki feladatait 2012. májustól 
Borók Tibor látja el. Ő 2012. október 1-től végzi a kapitányságvezetői feladatokat. 
Munkatársaival közös koncepciót dolgoztak ki annak érdekében, hogy megállítsák azt a 
folyamatot, ami a Karcagi Rendőrkapitányságot az elmúlt időszakban jellemezte. A 
bűncselekmények számának emelkedése jelentős mértékben rontotta a lakosság 
biztonságérzetét. A keletkezett bűnesetek közül a vagyon elleni bűncselekmények száma 70 
%. A kapitányság a legszigorúbb fellépést hirdette meg a bűnelkövetőkkel szemben. 2012. 
májustól-decemberig terjedő időszakban 61 főt vettek őrizetbe, akik közül több személyt 
előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság. 2013-ban a mai napig 43 főt vettek őrizetbe. A 
2011-es évre visszatekintve az őrizetbe vett személyek száma egész évben 30 fő volt. Úgy 
gondolja, hogy, azoknak az embereknek, akik nem tudnak a társadalomban együtt élni, 
azoknak a börtönben van a helye. Sajnos több esetben előfordult, hogy a kollégái őrizetbe 
vettek olyan személyt, akit másnap az ügyészség kiengedett, mivel úgy gondolta, hogy nem 
elég megalapozott az őrizetbe vétel indoka, majd egy hét múlva ezt a személyt ismét őrizetbe 
kellett venni. A tapasztalata azt igazolja, hogy ezek az emberek nem akarnak megváltozni, 
ezért úgy gondolja, hogy aki nem képes beilleszkedni a társadalomba, annak a börtönben van 
a legjobb helye. Véleménye szerint, az a legjobb bűnmegelőzés, ha a bűnelkövetők rács 
mögött vannak. Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek mindazért 
a segítségért, amit a rendőrség munkájához nyújtottak. Továbbá megköszöni a polgárőrség 
aktív közreműködését, amivel elősegítette a település közbiztonsági helyzetének javítását. A 
rendőri állománnyal kapcsolatban elmondta, hogy a rendelkezésre álló létszámkerete kötött, 
valamennyi végrehajtói munkakör betöltésre került, a 100 fős állományából jelenleg  
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mindössze három vezetői státusz van üresen. Mindaddig, amíg nem üresedik meg álláshely, 
nem tud több embert felvenni. Kiemelt hangsúlyt fektetett a szenior állomány 
visszafoglalkoztatására. Úgy gondolja, hogy a Megyei Főkapitányság illetékességi területén 
belül kiemelkedő az 5 fő szenior állomány visszafoglalkoztatása. Egy fő foglalkoztatására 
már korábban sor került a kapitányságon, két fő Kisújszállás és Kenderes vonatkozásában 
került alkalmazásra, két fő pedig Karcagon teljesít szolgálatot. A szenior állomány 
visszafoglalkoztatásával jelentősen csökkenteni tudta a közterületi állomány adminisztrációs 
terheit. A kapitányság vezetésének az elsődleges célja a bűnmegelőzés, a jogsértés és 
bűnelkövetés megakadályozása, melyhez látható rendőrségre van szükség. Valamennyi 
kollégájától megköveteli a differenciált, szakszerű intézkedést. Munkatársaitól azt kéri, hogy 
a bűnelkövetőkkel, deviáns személyekkel szemben a lehető legszigorúbban lépjenek fel. Az 
elmúlt év első negyedévéhez viszonyítva 2013. első negyedévében 57 %-kal csökkent a 
bűncselekmények száma. A nyomozati eredményesség 46 %-ra emelkedett. A személyi 
állományával szemben jómaga is kritikus, ezért azt kéri a jelenlévőktől, hogy bármi nemű 
probléma merül fel a kollégái intézkedéseivel szemben, azonnal jelezzék felé, mert csak így 
tudja a szükséges lépéseket megtenni. Említésre méltó eredménynek tartja, hogy ebben az 
évben még nem történt rablás, ezzel szemben tavaly az első negyedévben három ilyen 
bűncselekmény történt. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak az egy fő közcélú 
munkavállaló biztosításáért, és a rendőrőrs épületének a felújításáért. A korábbi évek 
statisztikai adatait figyelembe véve említésre méltó eredménynek tartja, hogy a kollégái mind 
az elfogásokban, mind előállításokban jelentősebb teljesítményt nyújtottak. Ő maga is több 
alkalommal bekapcsolódott Kenderesen a járőrözésbe és szervezett akció keretében három 
alkalommal léptek fel az áramlopások megszüntetése érekében. Törekvéseiben a kapitányság 
vezetése maximálisan támogatja. Minden esetben, amikor úgy látta, hogy nagyobb erő 
mozgósítása szükséges, gondoskodott a plusz rendőri létszám igényléséről. Várja a 
beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, véleményeket. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 14 óra 15 perckor megérkezett, a képviselő-
testület létszáma 7 fő. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bűncselekmények számának emelkedése, esetenként csökkenése 
nagyon összetett probléma. Az elmúlt 20-25 év hatása érvényesül, gondol itt a szociális-
oktatás- és gazdaságpolitikára. Olyan érzése van, mintha a társadalomban a megélhetési 
bűnözést egy elfogadott kategóriaként kezelnék. Személy szerint, ezt nem tudja elfogadni. 
Úgy gondolja, hogy a közbiztonság javításában és a bűnelkövetés visszaszorításában a 
rendőrségnek van kiemelt szerepe a polgárőrség segítő támogatása mellett. A rendőrségnek 
kell minden segítséget megadni, és a rendőrségnek kell olyan munkát végezni, ami elősegíti a 
bűnelkövetések számának a csökkenését. Kedvező elmozdulást vár a Btk. ismételt 
szigorításától, az iskolához kötött szociális juttatásoktól. Továbbra is nagy problémát jelent a 
településen a 24 órás rendőri jelenlét hiánya. A lakosságtól érkező visszajelzések alapján 
elmondható, hogy a rendőri munkamorálban némi javulás következett be. Az állampolgári 
aktivitás és közreműködés terén azonban még bőven akad hiányosság. Még mindig kevésnek 
tartja azon polgárőrök számát, akik a tagsági viszony mellett ténylegesen bekapcsolódnak a 
járőrözésekbe. A készenléti rendőrség jelenlétét hasznosnak tartja a településen, de úgy 
gondolja, hogy a helyi rendőrrel szemben az időszakosan idevezényelt rendőrök lényegesen 
kevesebb helyismerettel rendelkeznek, és nem ismerik a potenciális elkövetői kört sem. Az  
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utóbbi időben több kapitány beszámolóját volt alkalma végighallgatni, ami alapján 
kijelentheti, hogy a jelenlegi kapitány munkáját és törekvéseit nagyon ígéretesnek tartja. 
Érdeklődött, hogy van-e remény a 24 órás rendőri jelenlét biztosítására a településen. 
 
CSATÁRI LAJOS a maga részéről elfogadja a rendőrség beszámolóját. A differenciáltsággal 
kapcsolatban elmondta, hogy szeretné, ha ez ténylegesen megvalósulna, mivel a lakosság 
részéről több olyan jelzést kapott, hogy a rendőrség nem súlyozza kellően a különböző 
szabálytalanságokat. A polgárok véleménye szerint, óriási különbség van egy betöréses lopás 
és egy kerékpárról hiányzó lámpa között. Kéri a kapitány urat, hogy a jövőben erre nagyobb 
figyelmet fordítson. A szervezeti változások általában a hatékonyság javítását szolgálják. Úgy 
érzi, hogy ameddig egy szervezetben vannak tartalékok, addig a változtatásokat végre kell 
hajtani. A rendőrség jelenlegi szervezete mellett véleménye szerint, nincs más alternatíva. A 
legfontosabbnak a rendőrség iránti bizalmat tartja. Az nem kérdés, hogy a társadalmi 
elvárások mindenkire egyformán vonatkoznak. Érdeklődött, hogy a folyamatosan és 
alapjaiban változó jogszabályi háttér alatt mit ért a kapitány úr. Személy szerint ő nem 
tapasztalja, hogy alapjaiban változnának a jogszabályok, inkább azt érzékeli, hogy a 
rendőrség munkáját elősegítő, a büntetési tételeket növelő, a törvényes rend és közbiztonság 
javítását szolgálják ezek a változások. Elképzelhetetlen számára, hogy egy-egy nyomozó egy 
időben 20-30-40 ügyben végez ügyfeldolgozó tevékenységet. A beszámolóban szerepel, hogy 
a negatív gazdasági folyamatok hatására (az árak jelentős emelkedése, munkahelyek 
megszűnése, segélyezési rendszer szigorítása) jelentősen megemelkedett a vagyon elleni 
bűncselekmények száma. Magyarországnál sokkal jobb gazdasági helyzetben lévő 
országokban is (Norvégia) megjelenik a bűnözés. Úgy gondolja, hogy a gazdasági 
folyamatoktól el kell vonatkoztatni. Az árak nem emelkednek jelentősen, az infláció mértéke 
csökkent, a munkahelyek a rendszerváltás után szűntek meg tömegesen. A Start 
Munkaprogramok beindítása kedvezően befolyásolja a munkanélküliek számát. A fémek és a 
színesfémek megszerzésénél és eltulajdonításánál úgy gondolja, hogy az orgazdaságot 
ugyanolyan súlyos bűncselekményként kell kezelni, mint a lopást. Kéri a rendőrséget, hogy a 
jövőben arra is fordítsanak kiemelt figyelmet, hogy kik veszik át ezeket az anyagokat. Az 
elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések az esetek nagy többségében nem jelentenek 
visszatartó erőt. Ez arra enged következtetni, hogy ezek az emberek életvitelszerűen folytatják 
a bűnözést. Véleménye szerint, ezeknek az elkövetőknek a felkutatása egyszerűbb feladat. A 
három csapás törvény a többszörös bűnelkövetőkkel szemben szigorúbb büntetés kiszabását 
teszi lehetővé. Úgy gondolja, hogy az enyhe büntetési tételek kiszabásának és a börtönökben 
lévő komfortos körülményeknek nincs kellő visszatartó hatása, ez azonban a rendőrségtől 
független. Az ittas gépjárművezetésnél megjegyezte, hogy a rendőrségnek az ittas 
kerékpárosokra is nagyobb figyelmet kellene fordítani. A beszámolóban megemlítésre kerül 
az állatkínzás vétségének az elkövetése. Sajnos az utóbbi időben megváltoztak az állattartási 
szokások, sokkal felelőtlenebbek az emberek, ezáltal megnövekedett a kóbor kutyák száma a 
településen. A kerékpárlopásokkal kapcsolatban szintén az a véleménye, hogy a tolvajok 
mellett az orgazdák felkutatására is szükség lenne. Az alkalmi lopások döntő többségére a 
sértettek nem kellő körültekintése, elővigyázatlansága ad alkalmat. Ezzel nem ért egyet, mert 
ebből úgy tűnik, hogy a sértett ugyanolyan hibás, mint a tolvaj. A Horthy rendezvények 
rendőri biztosítását túlzottnak tartja. A közbiztonság helyzetének javításában kiemelt szerepe 
van a nevelésnek és az oktatásnak, ami nem csak az iskola, hanem a szülő, a társadalom, a 
kultúra, és média feladata. Összességében elmondhatja, hogy bizalommal van a rendőrség 
munkája iránt. A kapitányság vezetésével szemben mindig bizakodó volt, de mos a kapitány  
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úr személyében különösen. Nagyon fontos szerepe van a vezető szervezőképességének és az 
elhivatottságának, amit az állomány felé közvetít. A beszámolóból hiányolta az uzsorázással 
kapcsolatos bűnesetek megemlítését. Az uzsorázás egyik eredője annak, hogy a rossz szociális 
körülmények között élő emberek még rosszabb helyzetbe kerüljenek. A fekete munka és az 
uzsorázás hamis képet nyújt a társadalom tényleges szociális helyzetéről.  Nagyon fontosnak 
tartaná az uzsorázás megfékezését. Felhívta a figyelmet a negatív kamat alkalmazására. 
Személy szerint ő elhatározta, hogy kevesebb összeget kér vissza, mint amennyit 
kölcsönadott. Személyes példamutatással segíteni kell a rászorult embereken. Nagyon jónak 
tartja a beszámolót és a maga részéről, bizalommal elfogadja azt. 
 
TELEKI ZOLTÁN  nem ért egyet a megélhetési bűnözéssel. Álláspontja szerint, valaki vagy 
becsületesen él vagy nem él becsületesen. Senkit nem jogosít fel semmi arra, akár milyen 
vagyoni helyzetben él, hogy bűncselekményeket kövessen el. Minden igyekezetével arra 
törekszik, hogy Kenderesen biztosított legyen a 24 órás rendőri szolgálat. Az elkövetők 
előzetes fogva tartásánál arra is figyel, hogy a szállítási tevékenység során a helyi elkövetők 
esetén is a karcagi kollégákat vonja be erre a feladatra. A készenléti rendőrség munkatársai 
valóban nem ismerik a helyi elkövetőket, ezért minden esetben személyes tájékoztatást és 
eligazítást tart számukra. A körözött személyek és autók listáját heti két alkalommal frissítik, 
és minden esetben átadják azt a készenléti rendőröknek. Több alkalommal vezényelt olyan 
hétvégi akciót, amelyben Kenderes is szerepelt, így személyesen is lehetősége nyílt 
megismerni a helyi elkövetői kört. A helyszíni bírságokkal kapcsolatban elmondta, hogy nem 
tud minden kollégája mellett ott állni. A bírság összege 5000,- Ft és 50.000,- Ft közötti összeg 
lehet, melynek mértékét mindig az intézkedő rendőr állapítja meg. A folyamatos és alapjaiban 
változó jogszabályi háttérnél arra gondolt, hogy 2012. év áprilisában hatályba lépett az új 
szabálysértési törvény, ez év  júliusában hatályba lép az új Btk. A kollégáknak szüksége van 
egy rövid időre az új jogszabályok elsajátításához. A jogszabály változásokhoz több norma és 
belső utasítás társul, amit szintén alkalmazni kell és be kell tartani a kollégáknak. Sajnos a 
bűnügyi osztály leterheltsége ténylegesen ilyen magas. Az elmúlt évben ez a számadat 
alacsonyabb volt, mert több olyan bűnügy történt, ahol ismeretlen volt az elkövető. A bűnügyi 
osztály munkatársai arra törekednek, hogy minél nagyobb számban bíróság elé tudják állítani 
az elkövetőket. A gazdasági folyamatok valóban kedvezően alakulnak, és bízik abban, hogy a 
Start Munka Programok beindulásával a következő évben már érzékelhető lesz ennek hatása a 
közbiztonság területén is. A színesfémlopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az átvevőt 
nem tudja orgazdasággal megvádolni, mivel a felvásárló nem tudhatja, hogy lopott fémről van 
szó. Hasonló bűncselekmény elkövetése miatt a napokban is sikerült két elkövetőt őrizetbe 
venni. Többszörös bűnelkövetőkről van szó, akik ellen jelenleg is bűntető eljárás folyik, 
ennek ellenére egy hónap után az ügyészség megszüntette az előzetes fogva tartásukat. Sajnos 
nincs ráhatása az ügyészség és a bíróság munkájára. A három csapás törvény a legsúlyosabb 
bűncselekményekre vonatkozik, ezért ezt a vagyon elleni bűncselekményeknél nem lehet 
alkalmazni. Az ittasan közlekedőkkel szembeni felvetést az állománygyűlésen tolmácsolni 
fogja munkatársainak. A kóbor kutyák ügyében a rendőrség csak akkor tud eljárni, ha 
bizonyítható, hogy ki tette ki az utcára az állatot. Ebben az esetben az állattartó állatkínzási 
cselekményt valósít meg. A kerékpárlopásokat nagyon nehéz (tettenérés kivételével) 
felderíteni, mivel olyan gyorsan átalakítják, szétvágják, elszállítják másik településre a 
kerékpárokat. Több esetben előfordult, hogy a kenderesi elkövetők Karcagról lopják el a 
kerékpárokat, és vonattal hozzák a településre. A Horthy rendezvények túlbiztosításával  
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kapcsolatos észrevételt meg fogja vizsgálni. Kiemelt rendezvényről van szó, ezért elég nehéz 
pontosan meghatározni a biztosítási igényt, és el szeretné kerülni az alulbiztosítás miatti 
esetleges problémákat. Sajnos az uzsorázás nem csak kenderesi jelenség. Ez egy olyan 
bűncselekmény, amit nagyon nehéz bizonyítani. Az uzsorázás során, olyan függőségi viszony 
alakul ki a kölcsönadó és kölcsönvevő között, hogy a kölcsönvevő egy idő után nem tud 
kikerülni ebből az adósságspirálból. Az uzsorások arra nagyon vigyáznak, hogy a pénzátadás 
során lehetőleg ne legyen tanú. Számtalan esetben előfordult, hogy megindított eljárás során a 
sértett visszavonta a vallomását. Ebben az esetben az ügyészség bizonyíték hiányában azonnal 
megszünteti az eljárást. 
 
BORÓK TIBOR az uzsorás bűncselekményekkel kapcsolatban elmondta, hogy Kenderesről 
egyetlen egy személy sem kereste meg. Sajnos az a baj, hogy olyan függőség alakul ki, ami 
miatt a sértett nem fogja feljelenteni az uzsorást, hiszen a következő héten ismét hozzá fordul 
kölcsönért. Az a gond, hogy a rendőrség feljelentés hiányában nem indíthatja meg az eljárást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ nem tartja megnyugtatónak, hogy a kapitány úr még mindig megbízott 
kapitányságvezetőként látja el a feladatait. A kinevezés hiánya számára némi 
bizonytalanságot okoz. Hosszas rábeszélés után sikerült elérni Nász Miklós szenior 
állományba történő visszafoglalkoztatását. Reméli, hogy Nász Miklóst nem kívánják 
elmozdítani Kenderesről, mert ez ellen a képviselő-testület határozottan tiltakozna. Az utóbbi 
időben nagyon nagy erők feszültek a közrend, közbiztonság helyzetének javítása érdekében. 
Örvendetes számára, hogy a polgárőrség mellett megmozdult a civil szféra is. A polgárőrség 
létszámával elégedett, de a tagok aktivitásán még van javítani való. A polgárőrség tagjai 
néhány órás szolgálat teljesítésével nagyon sokat tudnának segíteni a rendőrségnek. Nagyon 
nagy szükség lenne arra, hogy mindenki figyeljen mindenkire és a település egész területéről, 
érkezzenek a jelzések. Az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy rendkívül sokat javult a 
rendőrség és a polgárőrség kapcsolata. Közös járőrözés alkalmával személyesen láthatta a 
kapitány úr határozott intézkedéseit. Ezt a határozott, szakszerű intézkedést várja el 
valamennyi rendőrtől. Az önkormányzat minden támogatást megadott és a jövőben is megad a 
rendőrség munkájához, annak érdekében, hogy a település élhető maradjon és ne jusson 
Tiszabő sorsára. Pályázati forrás igénybevételével elkezdődött a rendőrőrs épületének a 
felújítása és a gépjárműbeszerzés a polgárőrség részére. Egyetért kapitány úrral abban, hogy 
aki nem tud a társadalomba beilleszkedni és a közösségi normáknak megfelelni, annak a 
börtönben van a helye. Úgy ítéli meg, hogy ez a beszámoló alkalmas arra, hogy kellő 
betekintést nyújtson a rendőrség munkájáról.  
 
PENTI GUSZTÁV véleménye szerint, a kábítószer terjesztés és fogyasztás nagymértékben 
generálja a településen a betöréses lopásokat. Egy szál füves cigarettát 1.500,- Ft-ért árulnak. 
A kábítószer terjedését határozott rendőri fellépéssel meg kell állítani. Ő maga is szívesen 
bekapcsolódik a járőrözésekbe. Hangsúlyozta a lakossági összefogás szükségességét. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  arról érdeklődött, hogy lenne-e arra lehetőség, hogy a készenléti 
rendőrség a gépjármű helyett, illetőleg mellett gyalogosan teljesítsen járőrszolgálatot. 
Véleménye szerint, a gyalogos járőrözés a bűnözők szempontjából egyfajta visszatartó erőt 
jelentene, a törvénytisztelő polgárok szempontjából pedig növelné a biztonságérzetet. 
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TELEKI ZOLTÁN:  2013. március 31-ével lejárt a hat hónapos vezetői megbízása, amit újabb 
hat hónappal hosszabbítottak meg. A személyét érintő kérdésekben a felettese kompetens 
nyilatkozni. A maga részéről töretlen lelkesedéssel végzi a munkáját, és ugyanezt várja el a 
munkatársaitól is. Mindenki megnyugtatására elmondja, hogy nem tervezi Nász Miklós 
elhelyezését. Nász Miklós korábban bűnügyi technikusként teljesített szolgálatot, ezért a 
technikus kollégák elfoglaltsága esetén időnként újnyomat vételezésre igénybe veszik 
Kisújszálláson a munkáját. Alap esetben Nász Miklós Kenderesen teljesít szolgálatot. 
Érzékelhető a polgárőrség és a rendőrség kapcsolatában bekövetkezett pozitív változás, 
melynek eredményeként, több sikeres elfogás történt a polgárőrök jelzése alapján és az ő 
közreműködésükkel. Köszönetet mond a polgárőrök áldozatos munkájáért és a jövőben számít 
aktív közreműködésükre. A megfelelő rendőri állomány kiválasztása és a beosztottak 
intézkedéseinek a vizsgálata a kapitány felelőssége. Úgy gondolja, hogy olyan munkatársra 
nincs szüksége a rendőrségnek, aki nem akar, vagy nem tud megfelelően intézkedni. 
Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak az eddig nyújtott segítségért, mivel eddigi kéréseit 
mind a polgármester asszony, mind a képviselő-testület maximálisan támogatta. A 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt több esetben indítottak eljárást. A 
különböző készítményekről szakértő állapítja meg, hogy kábítószernek minősül-e. A herbál 
nem kábítószer, ez a szer egy pszichoaktív anyag, melynek birtoklása nem, de átadása 
bűncselekménynek minősül. Az olyan szerek használatánál, ahol a mintavételezés során a 
vizeletvizsgálat eredménye negatív, nem lehet eljárást kezdeményezni. A készenléti rendőrség 
munkatársaitól ő csak kérheti a gyalogos járőrözést, mivel nem rendelkezik felettük közvetlen 
utasítási jogkörrel.  
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 15 óra 10 perckor kiment a teremből, a 
képviselő-testület létszáma 6 fő. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a szenior rendőri állomány jogköréről érdeklődött. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a szenior rendőr jogköre annyiban különbözik a többi rendőrtől, hogy 
kényszerítő eszközt és fegyvert nem viselhet. Külön vizsga letétele esetén azonban, ezekkel 
az eszközökkel is felszerelhető. A foglalkoztatásuknál eltérés van a heti törvényes 
munkaidejükben, ami 35 óra, továbbá abban, hogy nem lehet őket 22 óra után és hétvégére 
vezényelni. Kenderesen a 24 órás rendőri lefedettséget nem Nász Miklóssal tervezi 
megvalósítani, hanem egy teljes intézkedési jogkörrel rendelkező rendőrrel, aki mellett még a 
szenior rendőr is szolgálatot teljesít. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ érdeklődött, hogy a kiírt rendőrőrs vezetői álláshelyre érkezett-e 
pályázat. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  nem érkezett pályázat. Egy budapesti érdeklődő volt. A rendőrségnél 
április 15-ig létszámstop volt, így a pályázat ismét meghirdetésre kerül. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklődött, hogy hol jelenik meg a pályázat és a szolgálati 
lakás biztosítására történt-e utalás. 
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TELEKI ZOLTÁN:  a szolgálati lakás igénybevételének lehetősége szerepel a felhívásban. A 
pályázat a rendőrség honlapjain található meg, és a rendőri szerveknek kerül továbbításra. 
 
BORÓK TIBOR hangsúlyozta, hogy a rendőrséghez érkező bejelentések fogadása és 
szakszerű intézése egyetlen kollegája számára sem lehet terhes, sőt kifejezetten kéri, hogy a 
konkrét eseteket haladéktalanul jelezzék, mert csak így tudnak eredményes munkát végezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elhangzottak alapján elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
rendőrség beszámolóját. Kéri, hogy a továbbiakban is ilyen határozottan követeljék meg a 
beosztottaiktól a szakszerű intézkedést, és Kenderest tekintsék saját magukénak. Szeretné és 
bízik abban, hogy a kialakított jó kapcsolat a jövőben is megmarad a rendőrség, az 
önkormányzat, a polgárőrség és a lakosság között. A maga és a képviselő-testület nevében 
biztosította a rendőrséget arról, hogy minden segítséget megadnak az eredményes munkához. 
Kéri, hogy a rendelkezésre álló létszámkeret kerüljön betöltésre. A jelenlegi létszám nem 
elegendő a 24 órás rendőri lefedettség biztosításához és a kialakult közbiztonsági helyzet 
javításához. Tisztában van azzal, hogy nem állhat minden bűnöző mellett rendőr, azt is tudja, 
hogy százszázalékosan nem lehet felszámolni a bűnözést, de közösen azon kell 
mindannyiuknak munkálkodni, hogy minél jobb legyen a lakosság közbiztonsága és biztonság 
érzete. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 61/2013. (IV.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 
és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Karcagi 
  Rendőrkapitányság Kenderes város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedéseiről és az ezzel kapcsolatos feladatairól szóló beszámolóját.  
A képviselő-testület megállapította, hogy a 2012. évi feladatokat a rendőrség, a 
rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez igazodva végrehajtotta. A 
további eredményes munkavégzés érdekében a képviselő-testület szükségesnek 
látja a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság, és a  
polgárőrség támogatásával, együttműködésével. 

 
Erről: 1./ Teleki Zoltán r. őrnagy megbízott kapitányságvezető, 5300 Karcag, 

      Kossuth tér 1/a. 
 2./ Borók Tibor őrsparancsnok Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
            3./ Czakó István Polgárőrség helyi szervezetének vezetője, Helyben  
 4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 

  é r t e s ü l n e k . – 
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2.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Tájékoztató a Városi Polgárőrség Kenderes 2012. évi tevékenységéről 
 
CZAKÓ ISTVÁN megköszönte a képviselő-testületnek a polgárőrségnek nyújtott anyagi 
támogatást. Örömét fejezte ki, hogy a közszférából ilyen magas számban bekapcsolódnak a 
polgárőrség munkájába. Szintén köszönetét fejezi ki, a polgárőrség részére pályázati forrásból 
vásárolt gépjárműért. A gépjárműhöz a polgármester asszony közbenjárásával térítésmentesen 
a Megyei Polgárőrségtől matricát és fényjelző berendezést kaptak. Munkájához nagy erőt 
adott a polgármester asszony és jegyző úr tevékeny közreműködése a téli időszakban 
megnövekedett a betöréses lopásoknál. Úgy gondolja, hogy a kenderesi lakosok nagyon sokat 
köszönhetnek a kapitány úrnak, aki komoly erőfeszítéseket tett a település közbiztonsági 
helyzetének javításáért, az áramlopások felszámolásáért. Nagyon nagy gondot okoz az üresen 
álló lakások bontása. Történt olyan eset, amikor az ingatlan tetőszerkezetét egy éjszaka alatt 
lebontották és ellopták. Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Szolnokon a 
Megyeháza dísztermében Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke és 
Kolozsi József a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke „a Polgárőr Mozgalom kiemelkedő 
támogatója”díszoklevéllel, és emlékplakettel ismerte el Pádár Lászlóné polgármester asszony 
munkáját. Szolnok megyében két polgármester részesült ilyen elismerésben. Bízik abban, 
hogy polgárőrség az önkormányzattal és a rendőrséggel továbbra is ilyen jó munkakapcsolatot 
tart fenn. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 15 óra 40 perckor visszaérkezett, a képviselő-
testület létszáma 7 fő. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az Országos Polgárőr Szövetség 
közgyűlésén vett részt, ahol tájékoztatták arról, hogy Kenderes bekerült a 100x100 
programba, melynek eredményeként 2013-2014. évben kiemelt támogatásban részesül a 
rendőrség és a polgárőrség. A közrend, közbiztonság javítása érdekében nap mint nap kemény 
harcot vívnak. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ megnyugvással és örömmel töltötte el, hogy mindkét beszámolóban 
hallott a polgárőrség és a rendőrség közötti jó kapcsolatról. Bízik abban, hogy a korábbi 
években felszínre került problémák végérvényesen megoldódtak.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a polgárőrség vezetőjétől kéri, hogy a jövőben is ilyen töretlen 
lelkesedéssel végezze a munkáját. Szeretné, hogy a polgárőrség fiatal, aktív, szolgálatra kész 
fiatalokkal bővülne. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a polgárőrség 
tevékenységéről szóló tájékoztatást. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 62/2013. (IV.17.) Kt. számú határozata 
a Városi Polgárőrség Kenderes 2012. évi tevékenységéről 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
 Polgárőrség Kenderes 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a 
 jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Erről: 1./ Czakó István Városi Polgárőrség elnöke Kenderes, Szent István út 57. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 
 

3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről szóló 26/2011.(X.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Baktai Kálmán. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén véleményezte a 
rendelet-tervezetet. A bizottság a rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi megállapításokat 
tette:  

- a bizottság támogatta a Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft 10 %-os kedvezményre 
való jogosultságát 

- a bizottság nem javasolta beépíteni a rendeletbe a 10 % kedvezményre való 
jogosultságot azok számára, akik olyan településről érkeznek, ahol valamilyen 
közterület (tér, utca) Horthy Miklós nevét viseli. 

- a bizottság javasolta „A rendelet hatályba lépésének időpontjától a belépőjegyekből 
származó bevétel 20 %-a a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
intézményét illeti meg” mondat helyett beépíteni a rendeletbe az alábbi rendelkezést: 

      „A belépőjegyek 20 %-át a Horthy emlékhelyek felújítására, karbantartására fordítsák. 
 Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt” 

 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BODOR TAMÁS: valóban 10 %-os kedvezményt kért a Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda 
Kft-től érkezett vendégek részére. Ezt a javaslatot módosítani szeretné 15 %-ra, illetve kéri a 
Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a megyében lévő szállodákkal és 
gyógyfürdőkkel felvehesse a kapcsolatot, és az onnan érkező vendégeknek 10 %-os 
kedvezményt ajánljon fel. A Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft vendégeinek adandó 15 
%-os kedvezményt azért tartja indokoltnak, mivel településünkön nincs kereskedelmi 
szálláshely, és az önkormányzat érdeke is, hogy az ide érkező vendégeknek minél közelebb  
biztosítsanak szálláshelyet. Az idegenforgalom növelése érdekében szükségesnek látja a 
megyén belüli szállodák és gyógyfürdők vendégei részére is kedvezmény nyújtását.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: nagyon örül a kezdeményezésnek, ő korábban is 15 %-os 
kedvezményt javasol a Kumánia Gyógyfürdő vendégei részére. A bizottsági ülésen 
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 megfogalmazott véleményt annyiban „finomítaná”, hogy nem anyagi vonzata miatt nem 
támogatták azt a javaslatot, hogy aki olyan településről érkezik, ahol valamilyen tér, vagy utca 
Horthy Miklós nevét viseli, 10 % kedvezményre jogosult, hanem úgy látják, hogy ez nem 
motiválná az embereket arra, hogy Kenderesre látogassanak. Úgy gondolja, hogy aki a Horthy 
emlékhelyekre kíváncsi, az mindenképpen eljön a településre, nem jelent motivációt a 10 %-
os kedvezmény ebben az esetben. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: részt vett a bizottság ülésén, ahol javasolta, hogy a belépőjegyekből 
származó bevétel 20 %-a  a Horthy kastély felújítására, karbantartására legyen felhasználva. 
A bizottság megtárgyalta javaslatát, és – pontosítva a meghatározást – az alábbiak szerint 
javasolja a rendelet módosítását: 
„A  belépőjegyek 20 %-át a Horthy emlékhelyek felújítására, karbantartására fordítsák. Az 
összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.” Kapcsolódva Bodor Tamás 
hozzászólásához, úgy véli, hogy törekedni kell arra, hogy minél több kereskedelmi szálláshely 
legyen a településen. A Horthy kastélyban négy vendégszoba található. Próbálják a lakosságot 
arra ösztönözni, hogy kapcsolódjanak be a fizetővendég szolgálatba, hogy minél több 
szálláslehetőséget tudjanak biztosítani.  
 
BODOR TAMÁS: az elhangzottakat jó ötletnek tartja, de kéri a Képviselő-testületet, hogy 
alkosson rendeletet a kereskedelmi szálláshelyekről, valamint az ezzel kapcsolatos 
szabályokról. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyetért a rendelet megalkotásával. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért azzal, hogy a belépőjegyek 20 %-a a Horthy emlékhelyek 
felújítására, karbantartására kerüljön felhasználására. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy úgy volt betervezve, hogy ez 
az összeg az iskolát illeti meg, ezért az önkormányzat költségvetésébe ez az összeg nem 
szerepel. Továbbra is javasolja, hogy ez az összeg felújításra legyen felhasználva. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: erre a területre nemcsak a bevételek összegét fordítják, hanem a 
pályázatok önerejét is biztosítják. 
 
CSATÁRI LAJOS: jó elképzelésnek tartja azok számára kedvezményt nyújtani, akik olyan 
településről érkeznek, ahol valamilyen közterület Horthy Miklós nevét viseli. Álláspontja 
szerint nem lehet mindent forintban mérni, mivel vannak szimbólumok és történelmi értékek, 
amelyek nem pénzben mérhetőek. Személy szerint nem vetné el a javaslatot.  Erkölcsi 
aggálya, hogy Kenderesen nincs Horthy Miklós nevét viselő utca, és olyan látogatóknak 
annak kedvezményt, akik ilyen utcából érkeznek. Az előző 20 évben egyetlenegy képviselő-
testület vagy polgármester nem tette meg azt, hogy egy utcát Horthy Miklós útra változtasson, 
holott erre bőven lett volna idő és lehetőség.  Elfogadja és támogatja a javaslatot, függetlenül 
attól, hogy a bizottság más elképzelést támogatott. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetért az elhangzottakkal, amely egyfajta gesztust is jelent. A 
település központjának egyik legszebb részén lévő liget Horthy Miklós nevét viseli, amely 
méltó arra, hogy ezt a nevet viselje. Úgy véli, hogy nem szabad abba a hibába esni, hogy 
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 ráerőltetik az ott lakókra az utcaneveket. Azt szeretné, ha az utca lakóitól jönne olyan 
kezdeményezés, amelyet a többség elfogad és támogat. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT kérte, hogy az elhangzott módosító javaslatokról külön 
szavazzanak. 
 
BODOR TAMÁS:  kimutatást fognak készíteni azokról a településekről, ahol Horthy Miklós 
nevét viselő közterületekről van. Ezt a látogatók lakcímkártyájukkal igazolják. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  érdeklődött, hogy a látogatók milyen módon szereznek tudomást az 
önkormányzat által nyújtott kedvezményekről. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az információk város honlapján megtekinthetők. 
 
Az elhangzott módosító javaslatokat szavazásra tette. Ennek eredménye az alábbi: 
 

- a Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft vendégeinek 15 %-os kedvezményre való 
jogosultsága: 7 fő támogató szavazat 

- A rendelet hatályba lépésének időpontjától származó bevétel a „Kulturális műsorok, 
      rendezvények, kiállítások szervezése” szakfeladaton kerül felhasználásra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 63/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser megbízatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzsert, hogy folytasson tárgyalásokat 
      és készítse elő az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodásokat, amely alapján 
 Jász-Nagykun-Szolnok megyei szállodák és gyógyfürdők ide látogató vendégei   
     a Horthy emlékhelyek belépődíjaiból 10 %-os kedvezményt vehessenek igénybe. 
 A tárgyalások eredményeiről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kér. 
 
 Erről: 1./ Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser, Helyben 
                2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
5/2013.(IV. 18.)önkormányzati rendelete 

 
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről 

és belépődíjainak megállapításáról 
 
 

Kenderes, 2013. április 17. 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
(: Pádár Lászlóné:)      Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester        jegyző 
 
 

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 
 

Előterjesztés a Tarka-Barka óvoda intézményvezetői állására kiírandó pályázati 
felhívásról 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Csatári Lajos. 

 
CSATÁRI LAJOS érdeklődött, hogy mikor lesz közzétéve a pályázati felhívás? 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázati felhívást a döntést követő napon publikálásra továbbítjuk  a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet és az Oktatási és Kulturális Közlöny felé megjelentetés 
céljából. 

 
Kenderes város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2013.(IV.17.) Kt. számú határozat 
a Tarka-Barka Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére kiírt pályázatról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Tarka-Barka Óvoda 
(5331 Kenderes, Szent István út 60.) óvodavezetői állásának betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 
 

- főiskola, óvodapedagógus,  
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- 5 éves szakmai gyakorlat, 
- magyar állampolgárság, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- büntetlen előélet és cselekvőképesség. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
- a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
- szakmai önéletrajz,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. törvény 5. § 

(1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz, 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
az óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok 
gyakorlása; döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet 
jogszabály nem utal más hatáskörébe. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 60. 
 
Bérezés és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
 
A megbízás időtartama:  5 év 
 
A megbízás: 2013. augusztus 15. napjától -  2018. július 31. napjáig tart. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 22. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14. 
 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel Pádár Lászlóné polgármester 5331 
Kenderes, Szent István út 56. címre kérjük benyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: 
Pádár Lászlóné polgármester (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-109 
 
Erről: 1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Tarka-Barka óvoda intézményvezetője, Kenderes, Szent István út 60. 
          4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési csoportja, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 



 
- 15 – 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napirend kapcsán rövid tájékoztatást kért az óvoda vezetőjétől, 
valamint az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatójától az óvodai, valamint iskolai 
beiratkozásról. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodai beiratkozás április 29-én és 30-án lesz az óvodában. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az Általános Iskolában megtörtént a beiratkozás. A 
Kormányhivataltól megkapott kimutatásban 51 fő leendő iskolás gyermek szerepel. Később 
derült ki, hogy 3 gyermek már iskolás, 4-5 fő nem tartózkodik Kenderesen. Ezeknek az 
adatoknak az ismeretében reménykedett abban, hogy két osztályt tudnak indítani, mivel 27 fős 
a maximális osztálylétszám. A beiratkozás alkalmával 26 tanulót iratkozott be, 3 fő pedig 
Kisújszállásra. Sajnos 17 tanköteles gyermek maradt az óvodában, akik közül 8 gyermek 
esetében a Nevelési Tanácsadó javasolta, hogy maradjon, 9 gyermek pedig az óvoda 
vezetőjének javaslatára, valamint a szülő kérésére maradt az óvodában. Véleménye szerint ez 
a szám nagyon magas, és ez azt jelenti, hogy a tanköteles gyermekek több, mint egyharmada 
az óvodában maradt. Jelenleg nem tudja megmondani, hogy egy, vagy két osztály indulhat az 
új tanévben. 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT: véleménye szerint a kevesebb gyereklétszám magasabb 
osztálylétszámokat, valamint pedagógus elbocsátásokat fog eredményezni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a köznevelési törvény úgy módosította a tankötelezettséget, 
hogy azok a gyermekek mehetnek iskolába, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, de 
ez nem azt jelenti, hogy minden 6 évet betöltött gyermeknek el kell menni iskolába. Ha úgy 
ítéli meg az óvodapedagógus, a szülő, vagy közösen, hogy a gyermek nem iskolaérett, akkor 
el kell küldeni Nevelési Tanácsadóba. A visszatartott 17 gyermek legtöbbje ingerszegény 
környezetből érkezett az óvodába, akik nem kapták meg a családban a kellő fejlesztést, nem 
tudtak szocializálódni, végeredményben éretlenek az iskolára. Ezt a véleményüket 
alátámasztotta a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye is.  Néhány gyereket továbbküldtek 
szakértői bizottsági vizsgálatra, akik esetében még fokozottabb figyelem és fejlesztés 
szükséges. Az óvodavezetője döntött a beiskolázásról. Azt gondolja, hogy az iskola 
pedagógusainak is sokkal nehezebb olyan gyerekekkel foglalkozni, akiknek különleges 
fejlesztés szükséges. Az óvodában szeretnénk minél jobban megalapozni a fejlesztésüket, 
hogy könnyebb legyen  számukra az iskola-óvoda átmenet. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ nem vonja kétségbe a jó szándékot. Megjegyezte viszont, hogy  
évekkel ezelőtt  nagyon kevés gyereket küldtek el vizsgálatokra, most pedig ugrásszerűen 
megnőtt ezeknek a gyermekeknek a száma. A tanköteles gyerekek listáját átnézve, talált két 
olyan gyermeket, akik tankötelesek és középső csoportosak. Érdeklődött ennek okáról. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a nagycsoportban 71 % körüli a cigánykisebbséghez tartozó, 
gyengébb képességű gyermek. Közülük kerül ki a legtöbb olyan kisgyerek, akiket Nevelési 
Tanácsadóba kell küldeni, ezért ilyen magas ezeknek a gyerekeknek a száma. A középső 
csoportban két „nyári” gyerekről van szó, az akkori törvényi szabályozás szerint május 31-ig 
volt a tankötelezettség, és a szülők azt kérték, hogy kisebb csoportban kezdjenek, hogy ne a 
nagycsoportot kelljen két évig járniuk. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklődött, hogy a bánhalmi tagiskolába hány gyermek jár? 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: összesen 9 gyermek jár a tagintézménybe. Mivel a közoktatási 
törvény rendelkezése szerint 8 főig működhet egy iskola, ezért a 2013/2014-es tanévben nincs 
szó a bánhalmi iskola bezárásáról. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a tavalyi évben megszűnt Bánhalmán az óvoda. A négy 
óvodáskorú gyermek közül  egy nagycsoportos óvodás gyermek Bánhalmán kezdi az iskolát, 
a másik három pedig Kunhegyesen jár óvodába. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a kisfiút azért íratták Bánhalmára a szülők, mivel nagyobb 
testvére is oda jár. A szülők döntését tiszteletben tartja, és nem akarja befolyásolni 
döntésüket. Az óvodában visszamaradt 17 gyermek a tankötelessé váló gyermekek több, mint 
egyharmada, ezért hiányolja az iskolaelőkészítést. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT azt gondolja, hogy ez a fórum nem alkalmas arra, hogy ezt 
szakmailag megvitassák. A döntés meghozatalában nem friss diplomás óvodapedagógusok, 
hanem szakmájukat ismerő és tudó óvodapedagógusok a szülőkkel közösen döntöttek arról, 
hogy ezek a gyerekek nem érettek még az iskolára, még egy év felkészítés feltétlenül 
szükséges számukra. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a beíratott 26 gyermek közül 18 gyermek 4 évig járt óvodába, 
kettő pedig már olvas. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az iskolaérettség nem csak abból áll, hogy olvas-e a gyerek? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ azzal szeretné lezárni a témát, hogy minden évben visszatérő 
problémáról van szó. Nagy szívfájdalma, hogy nem lehet olyan egyezségre jutni, amely 
mindenki számára megnyugtató lenne. Ezt annak tudja be, hogy változatlanul nem jó a 
kapcsolat az óvoda és az iskola között, hosszú évek óta. Ez nem megengedhető egy 
településen. Sajnos 60-70 gyermek jár át a szomszéd településre iskolába. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elhangzottakkal kapcsolatban az a kérdése, hogy a gyerekekért, vagy a 
pedagógus létszámért aggódjanak? Úgy gondolja, hogy ez olyan kérdés, amely nem 
közvetlenül arról szól, amiről most beszélnek. Véleménye szerint, hogy ha szakmailag az 
óvoda dolgozói kifogástalanul végzik munkájukat, akkor a szabályokat betartják és a 
gyerekek érdekeit figyelembe veszik (ha nem, akkor itt lesz az alkalom, hogy leváltsák az 
óvoda vezetőjét). Érdeklődött, hogy a 26 fő beiratkozott gyermek esetében van-e akadálya, 
hogy kisebb létszámú osztályok induljanak, és ez érinteni fogja-e a pedagóguslétszámot? 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a pedagógus létszámot nem érinti, mivel most is kevesebb a 
létszámuk. Az iskola léte miatt aggódnak, nem a pedagógus létszám miatt, és azt szeretnék, ha 
két osztály indulna, mert ellenkező esetben még több gyereket fognak elvinni. Igazgatóként 
több embert elküldött, azzal nem vádolhatják, hogy saját maguk miatt aggódnak. Végrehajtva 
a Képviselő-testület határozatát, az intézménynél megvalósult a létszámcsökkentés. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a gyereklétszám csökkenés magával vonja a pedagógus 
létszámcsökkentést is. A vita alapja kimondatlanul is az, hogy az óvoda, vagy az iskola 
csökkentse a létszámot. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az a kérése mindkét oktatási intézmény felé, hogy legyenek  
nyitottak az egyházi oktatás irányába, ne idegenkedjenek tőle. Az egyháznak megvannak a 
maga  eszközei a nevelésre, teljesen más a finanszírozási rendszere is. Az egyházi oktatás 
vonatkozásában le kell bontani az ideológiai korlátokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Dr Ternyák Csaba érsek úrnak 
személyesen adta át a Képviselő-testület szándéknyilatkozatát, illetve a pedagógusok 
aláírásait tartalmazó íveket. Érsek úr tájékoztatása szerint meg fogják jelölni az időpontot a 
tárgyalások elkezdésére. Mielőtt ebben végső döntés születne, fórumot fognak összehívni, 
ahová a szülők, pedagógusok, a Képviselő-testület tagjai is meghívást kapnak. Nagyon 
szeretné, ha senki  nem fejtene ki ellenpropagandát ezzel szembe, főleg anélkül, hogy nincs az 
információk birtokában. Segítő szándékot várnak el mindenkitől. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Általános Iskola szándéknyilatkozatát eljuttatta az 
önkormányzathoz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mindkét oktatási intézmény nyilatkozata átadásra került az egyházi 
vezetők részére, az önkormányzat szándéknyilatkozatával együtt. 
 
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 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének a készülő 
Településrendezési terv módosítással kapcsolatosan a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben 
megfogalmazott környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) szükségességéről- vagy 
szükségtelenségéről. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  65/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének a készülő Településrendezési terv 
módosítással kapcsolatosan a 2/2005.(I.11.) Korm. Rendeletben megfogalmazott környezeti 
vizsgálat (környezeti értékelés) szükségességéről- vagy szükségtelenségéről 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a beérkezett szakhatósági 
állásfoglalások alapján, az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” 
kiadott  2/2005. (I.11.) Korm. Rendelet 1.§. (3) adta lehetőséget felhasználva, a rendelet 
4.§. (1) és (2) pontjában előírtakat figyelembe véve kinyilvánítja, hogy a Kenderes 
Város Településrendezési terv Bánhalma településrészen, különleges turisztikai célú 
terület kijelölése céljából történt módosításának elkészítésekor, a településrendezési 
tervhez alátámasztó munkarészei között ez idáig elkészített, módosításokat megalapozó 
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 vizsgálatokon, hatáselemzésen túl, annál részletesebb környezeti vizsgálat elkészítését 
nem tartja szükségesnek. 

 
         Erről: 1./ Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. Bánhalma 5349 
        2./ Kiszelovics Ildikó vezető településtervező 

            5000 Szolnok, Karczag L. út 11. 1/11.   
        3./ Zsemberi István főépítész  4031 Debrecen, Derék út 245. 4/11.  
        4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben   
          é r t e s ü l n e k.  
 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
         

Előterjesztés a Településrendezési tervmódosítás véleményezési szakaszának lezárásáról. 
 
    
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 66/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
Településrendezési tervmódosítás véleményezési szakaszának lezárásáról. 
 

Kenderes Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város 
Településrendezési terv Bánhalma településrészen, különleges turisztikai célú terület 
kijelölése céljából történt módosításának 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. Az egyeztetésre megküldött 
tervdokumentáció változtatás, kiegészítés nélkül  kerüljön végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a Településrendezési 
terv módosítása annak megszerzését követően mielőbb megtörténhessen. 

 
 
         Erről: 1./ Középtiszai Mezőgazdasági Zrt. Bánhalma 5349 
        2./ Kiszelovics Ildikó vezető településtervező 

            5000 Szolnok, Karczag L. út 11. 1/11.   
        3./ Zsemberi István főépítész  4031 Debrecen, Derék út 245. 4/11.  
        4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
   
          é r t e s ü l n e k.  
 
 
7. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 67/2012.(IV.17.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
      
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta 
 Kenderes Városgazdálkodás Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
 melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
DR GASZPARJAN KAREN: Dr Barta Zsuzsanna, a Petőfi út 1/1 szám alatti önkormányzati 
lakás bérlője jelezte, hogy a továbbiakban az ingatlant a Dr Barta Zsuzsanna BT szeretné 
bérelni. Ehhez a régi szerződés felbontására, illetve új szerződés megkötésére van szükség. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: a Dr Barta Zsuzsanna BT székhelyének bejegyzéséhez kéri a  
lakás bérletéről szóló szerződésmódosítást. A tavalyi évben a BT-nek lehetősége lett volna 
pályázni az ingatlan felújítására, de mivel magánszemély volt a bérlő, így nem tudtak 
pályázatot benyújtani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 68/2013.(IV. 17. Kt. számú határozata 
Dr. Barta Zsuzsanna Kenderes, Petőfi út 1/1. háziorvos lakásbérleti szerződésének 
megszüntetéséről 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a tulajdonát 

képező Kenderes, Petőfi út 1/1. szám alatti önkormányzati lakás bérleti 
jogviszonyát Dr Barta Zsuzsannával megszünteti 2013. április 30-i határidővel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az 
erről szóló szerződés  aláírására. 
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Erről: 1./ Dr. Barta Zsuzsanna Kenderes, Petőfi út 1/1. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, 
                 Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 69/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Petőfi út 1/1 szám alatti önkormányzati lakás 
bérbeadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a 
 tulajdonát képező, Kenderes, Petőfi út 1/1 szám alatti önkormányzati 
 lakás bérbeadásához 2013. május 1-vel a Dr Barta Zsuzsanna BT részére. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a lakásbérleti 
 szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Dr Barta Zsuzsanna BT Kenderes, Petőfi út 1/1 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
HODOS JULIANNA: a Karcagi Járási Hivatal vezetőjeként első alkalommal találkozik a 
Képviselő-testülettel. Szeretné megköszönni azt a segítséget, amelyet az önkormányzat a 
Járási Hivatal kialakításához nyújtott. A Járási Hivatal létszáma 89 fő, 6 szakigazgatási 
szervvel működik. Kenderesen három kollegájuk dolgozik, akik maximálisan eleget téve 
kötelezettségüknek, nagy lelkiismeretességgel végzik feladatukat. További munkájukhoz 
várja az észrevételeket, javaslatokat. Azt vállalták, hogy egy jól működő járási hivatalt hoznak 
létre, és a hozzájuk tartozó 5 település lakosságának közszolgálati igényeit kiszolgálják. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Tarka-Barka Óvoda intézményvezetőjének kérelmét, 
amelyben az óvodában lévő 1 részmunkaidős karbantartói és 1 fő részmunkaidős takarítói 
álláshely összevonását kéri 2013. szeptember 1-től. a Képviselő-testülettől, hogy 1 fő  teljes 
munkaidős munkakör betöltésével tudják indítani az új nevelési évet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 70/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
a Tarka-Barka Óvoda kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Tarka-Barka Óvodában 2013.szeptember 1-től egy részmunkaidős  
 karbantartói, valamint 1 részmunkaidős takarítói álláshelyet összevon  
 egy fő teljes munkaidős munkakörbe. 
 
 Erről: 1./ Tarka-Barka Óvoda vezetője, Kenderes, Szent István út 60. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
c.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a kisújszállási Mentőállomástól érkezett kérelmet, amelyben 
mentőautóinak felszereltségének fejlesztéséhez kér anyagi segítséget. A társadalmi összefogás 
szükségessége miatt keresték meg az önkormányzatot, hogy minél előbb a betegek 
szolgálatába állíthassanak újabb mentéstechnikai eszközöket. Az anyagi hozzájárulást 
kapnográf (légzésfigyelő monitor) beszerzéséhez kérik. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 71/2013.(IV.17.) Kt. számú határozat 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 30 ezer Ft támogatást biztosít a 2013. évi általános tartaléka terhére az Országos 
 Mentőszolgálat Alapítvány részére a Kisújszállási Mentőállomás mentéstechnikai 
 eszközeinek (légzésfigyelő monitor) beszerzésérhez. 
 
 Erről: 1./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány 1704 Budapest, Pf: 131 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
     d.) 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Mága Csaba kenderesi lakos kérelmét, amelyben az 
önkormányzat tulajdonát képező, Damjanich út 13. szám alatti ingatlan bérbeadását kérte. 
Amennyiben azt életvitelszerűen birtokolhatná, abban az esetben gondoskodna külső-
belső meszeléséről, karbantartásáról, felújításáról. Kérte a Képviselő-testület véleményét 
ezzel kapcsolatosan. 
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H o z z á s z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  javasolja, hogy írjanak ki pályázatot a rászoruló családoknak, és a 
Képviselő-testület döntsön az ingatlan bérbeadásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 72/2013.(IV.17.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Damjanich út 13. szám alatti 
ingatlan bérletéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
      a tulajdonát képező Kenderes, Damjanich út  13. szám alatti lakás bérletére 
 pályázatot ír ki, rászoruló családok számára. 
 A beérkezett igényekről a Képviselő-testület dönt. 
       bérbe, határozott időre. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
               2./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  
                     é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Általános Iskolában május 11-én rendezik az Apáczai Napokat, 
május 18-án pedig a Tátrai Emléktornát. A rendezvényekre nagy szeretettel hívnak és 
várnak minden érdeklődőt. 
 
CSATÁRI LAJOS: sokak örömére cukrászda nyílt Kenderesen, amelyet sajnos nem helyi 
vállalkozó nyitott. Érdeklődött a volt Repülőgépes Szolgálat telephelyének 
megvásárlásáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a telep megvásárlásával kapcsolatban személyesen járt el miniszter 
úrnál. Olyan tájékoztatást kapott, hogy a program indítására vonatkozó érdemi döntés 
meghozatala a szabad pénzügyi források függvénye. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
2013. évi közfoglalkoztatásra fordítható előirányzata jelenleg teljes mértékben lekötött, 
szabad forrás nem áll rendelkezésre. A programterv megvalósításához szükséges pénzügyi 
források rendelkezésre állása esetén értesíteni fogják az önkormányzatot. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT sok szeretettel várnak mindenkit az óvodában 
egészségnapi rendezvényükre.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 
30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 17-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 17-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      60/2013. 
 
1./ Kenderes város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
     érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos feladatokról 
     szóló beszámoló        61/2013. 
 
2./ A Városi Polgárőrség Kenderes 2012. évi tevékenységéről  62/2013. 
 
3./ Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser megbízatásáról  63/2013. 
 
     Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     5/2013.(IV.18.) önkormányzati rendelete a Horthy emlékhelyek 
      látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról 
 
4./ A Tarka-Barka Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére 
      kiírt pályázatról        64/2013. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének a       
     készülő Településrendezési terv módosítással kapcsolatosan a 
     2/2005.(I.11.) Korm. Rendeletben megfogalmazott környezeti 
     vizsgálat (környezeti értékelés) szükségességéről- 
     vagy szükségtelenségéről                                                                         65/2013. 
 
6./ Településrendezési tervmódosítás véleményezési szakaszának      
     lezárásáról         66/2013. 
 
7./ Kenderes Városgazdálkodás Szervezeti és Működési  
     Szabályzatának jóváhagyásáról      67/2013. 
 
8./ Egyebek 
     a.) Dr Barta Zsuzsanna Kenderes, Petőfi út 1/1 háziorvos 
          lakásbérleti szerződésének megszüntetéséről     68/2013. 
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     Az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Petőfi út 
     1/1 szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról      69/2013. 
 
b.) A Tarka-Barka óvoda kérelméről         70/2013. 
 
c.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról      71/2013. 
 
d.) Az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Damjanich út 
      13. szám alatti ingatlan bérletéről        72/2013. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 


