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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
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: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda vezetője, Dr Gaszparjan 
Karen jegyző, Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetője, Sebők Zoltán, 
a helyi Rendőrőrs parancsnoka, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezetők. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 4 
fő van jelen, 3 fő későbbre jelezte érkezését. Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a 
módosítással, hogy a 3. napirend levételét indítványozta, a folyamatban lévő hiánypótlási 
eljárás miatt, valamint 6. napirendi pontként megtárgyalni pályázatok benyújtását a 
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati 
alapra. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2013.(VI. 11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 11-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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Napirend előtt: 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötte Teleki Zoltán r. 
őrnagy urat, a Karcagi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét, valamint Sebők Zoltán 
százados urat, a kenderesi Rendőrőrs parancsnokát. Kérte parancsnok urat, néhány szóban 
tájékoztassa a testületet életútjáról, valamint munkájával kapcsolatos elképzeléseiről. 
 
TELEKI ZOLTÁN  a karcagi Rendőrkapitányság vezetőjeként köszöntötte a megjelenteket. A 
Rendőrkapitányságon jelentkezett egy vidéken dolgozó kollegája, akinek felajánlotta a 
kenderesi Rendőrőrs parancsnoki állását, amit el is elfogadott. A kinevezésről főkapitány úr 
döntött, amely június 6-i hatállyal meg is történt. Parancsnok úrnak van vezetői tapasztalata, 
és reméli, hogy eredményesen fogja végezni őrsparancsnoki feladatát. 
 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő 14 óra 5 perckor megérkezett, így a 
jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
SEBŐK ZOLTÁN: 2005-ben lépett hivatásos állományba, zászlósként, majd 2006-ban 
nevezték ki határőr hadnaggyá. 2009-ben Balmazújvárosra került, ahol igazgatásrendészeti  
alosztályvezetőként dolgozott 3 évig, majd Jászapáti rendőrőrs parancsnoki beosztását látta el 
két évig. Június 6-tól a kenderesi rendőrőrs parancsnoka lett. Munkájában elsődlegesnek tartja 
az elhivatottságot. Bízik benne, hogy mind a Képviselő-testület, mind a lakosság 
megelégedésére fogja végezni munkáját. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a rendőrség épületének felújítása jelenleg még tart. A gyönyörűen 
felújított épületért köszönetet mondott az önkormányzatnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: őrsparancsnok úr nem lesz könnyebb helyzetben Kenderesen, mint 
Jászapátin volt, ismerve a település közrend, közbiztonságának helyzetét. Úgy gondolja, hogy  
a kapitány úr vezetésével elért eredmények figyelemreméltóak. A Képviselő-testület minden 
eszközzel segíti, támogatja a rendőrség munkáját, amelyre őrsparancsnok úr is számíthat. A 
maga, illetve jegyző úr részéről biztosítja őt arról, hogy  segítséget fognak adni munkájához, 
de vannak elvárásaik is, mivel a lakosság érdekeit tartják elsődlegesnek. Biztos abban, hogy 
csak közösen tudnak eredményt elérni. Lehetőséget ad a képviselők a közrend, 
közbiztonsággal kapcsolatos véleményük közreadására. 
 
CSATÁRI LAJOS: az elmúlt napokban egy erősen ittas személyt látott az árokban feküdni, 
akit a mentő elszállított. Ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy az egészségügynek is van egyfajta 
kapacitása, és szomorú dolog, hogy orvosokat, mentősöket vesznek igénybe ilyen esetekben, 
holott lehet, hogy másik helyen is várják a betegek a segítséget. Javasolta, hogy ellenőrizzék a 
vendéglátóhelyeket, hogy betartják- e a szabályokat az  ittas egyének kiszolgálását illetően. 
Érdeklődött, hogy az önkormányzatnak, vagy a rendőrségnek van-e ezzel kapcsolatban 
ellenőrzési jogköre?   
 
TELEKI ZOLTÁN:  az ellenőrzések során az volt a tapasztalata, hogy a településen a 
vendéglátóhelyek betartják a nyitvatartási időt. Őrsparancsnok úr hallja a felvetődött 
problémákat, amelyek fokozott ellenőrzésére kéri. Polgármester asszonynak korábban már 
jelezte, hogy a településen a frekventáltabb időszakokra megerősített szolgálatot szervez 
. 
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Reméli, hogy őrsparancsnok úr a települést sajátjaként fogja vigyázni, amelyhez ő személy 
szerint, valamint a kisújszállási őrsparancsnok úr minden segítséget meg fog adni.  
 
A napirend tárgyalása közben Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 14 óra 20 
perckor megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 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 
 
Előterjesztés a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
  
A napirenddel kapcsolatban kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ felhívta a figyelmet a társulásoknak fizetendő díjak pontos 
fizetésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszállás, 
 Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás működtetésére 
 kötött megállapodást a határozat melléklete szerint fogadja el. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidő: 2013. június 30. 
 
 Erről: 1./ Társulási Tanács elnöke 
  2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármester 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 

Melléklet a 92/2013.(VI. 11.) Kt. számú önkormányzati határozathoz 
 

KISÚJSZÁLLÁS, KENDERES, ECSEGFALVA MIKROTÉRSÉGI KÖZ PONTI 
ORVOSI ÜGYELETI TÁRSULÁS  

 
társulási megállapodása 
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1. A társulás neve, székhelye 
 
A társulás neve: Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti  
   Társulás 
A társulás székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám 
 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
 

a) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kisújszállás, Szabadságtér 1. 
Kecze István polgármester 
b) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kenderes, Szent István út 56. 
Pádár Lászlóné polgármester 
c) Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5515 Ecsegfalva, Főút 67.  
Kovács Mária polgármester 

 
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

 
a) Kisújszállás 11 738 fő 
b) Kenderes 4 917 fő 
c) Ecsegfalva: 1 307 fő 
 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §(1) bekezdés c.) pontja alapján az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás. 
 

Szakágazatszám:    862100 általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenysége 
Szakfeladat száma: 
2010.01.01-től    8621021 háziorvosi ügyeleti ellátás 

 
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány 

 
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A Társulási Tanács tagjait egy-egy szavazat illeti meg. A társulás tagjai 
írásban meghatalmazhatnak más önkormányzati képviselőt a Társulási Tanácsban a tanács 
tagjának helyettesítésével. 
A Társulási Tanács tagjai sorából nyílt szavazással elnököt és elnökhelyettest választ.  
 
A Társulás Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. 
Az ülést össze kell hívni 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
c) a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó indítványára, 
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d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 
kezdeményezésére 

 
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. A Társulási Tanács 
részletes működési szabályait maga állapítja meg. 
 

6. A döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei 
 
A Társulási Tanács a határozatait általában, egyszerű többséggel hozza, több döntést igénylő 
napirendi pont tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik. 
Minősített többséggel dönt 

a) a költségvetés és a költségvetési beszámoló elfogadásáról, 
b) egymillió Ft értékhatár feletti hitelfelvételről, 
c) egymillió Ft egyedi becsült értékű társulási tulajdon elidegenítéséről, 
d) ötmillió Ft várható bekerülési érték feletti beruházás megkezdéséről szóló 

döntésről, 
e) a következő költségvetési évre vagy évekre vonatkozó 

kötelezettségvállalásról. 
 

7. A közös fenntartású intézmények megnevezése 
 
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs. 
 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-
testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja 
 
A társulással kapcsolatos költségeket a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan - a 
tárgyév január 1-jei állandó népesség szám alapján - viselik.  
 
A társulás bevételei a társulást illetik meg, azokat a társulás elkülönített számláján kezelik.  

 
A társult tagok hozzájárulása 51,50 Ft/fő/hó, amely évente a KSH által kiadott inflációs ráta 
mértékével emelkedik. A tagok 2011. április 1-jétől minden év április 1-jén a hozzájárulás 
mértékét felülvizsgálják az 581-1/210. számú - központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására 
kötött - vállalkozási szerződés alapján.  

 
A társult önkormányzatok egyetértően tudomásul veszik. hogy az ügyeleti ellátásra 
közbeszerzést ír ki a társulás, melynek eredményeként a társult tagok hozzájárulása változhat 
és a társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodást ennek 
megfelelően módosítják.  

 
A hozzájárulás fizetése a tárgyhót megelőző hónap 28. napjáig esedékes egy összegben. 
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a társulás 
székhelye szerinti önkormányzat – a fizetési határidőt követő 15. naptól - azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. 
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Ha a székhely önkormányzat nem teszt eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be. 
 

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz) 
 
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a társulás 
– a fizetési határidőt követő 15. naptól – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására 
jogosult, melyhez a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.  
 

10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának rendje 
 
A társult önkormányzatok a társulásnak vagyontárgyakat nem adtak át. A társulás saját 
vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 
 
A társulás társult tagok hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert pénzeszközökből, 
különböző szervektől kapott támogatásokból, adományokból és konkrét célra, illetve 
felhasználásra átvett pénzeszközökből, valamint mások számára végzett szolgáltatásokért 
kapott bevételekből és egyéb bevételekből gazdálkodik.  
 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezések 
 
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs. 
 

12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által 
saját intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja; 
 
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs. 
 

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 
 
A társulás szolgáltatásait a társulás tagjai, azok illetékességi területén működő civil 
szervezetek, vagy ott élő természetes személyek vehetik igénybe. 
 

14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
kötelezettsége 
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A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje 
 

A társulás költségvetési felügyeletére és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlására, a társulás 
ellenőrzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző 
Bizottság működési rendjét maga határozza meg. 
 

16. A megállapodás módosításának feltételei 
 
A társulási megállapodás jogszabály előírása, vagy bármely társult tag kezdeményezésére a 
társult tagok mindegyikének hozzájárulásával módosítható. 
 

17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei 
 
A társuláshoz csatlakozni folyamatosan, míg kiválni a naptári év utolsó napjától lehet. A 
megállapodás felmondásáról szóló képviselő-testületi határozatot a társulás tagjaival legalább 
hat hónappal előbb közölni kell. 
 

18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 
kötelezettsége, módja 
 
A társulás megszűnése, a társulási megállapodás felmondása esetén a meglévő vagyontárgyak 
és maradvány a társult vagy kilépő tagok között az utolsó éves hozzájárulás arányában kerül 
felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a társult tagokat.  
 
19. Amiben a képviselő-testületek megállapodtak 
 
A társulás bélyegzője: Kör alakú, körben Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2009. 
 
A társulás feladatkörébe tartozó ügyekben köteles: 

- a társulásban résztvevő önkormányzatok igényei szerint, azok közigazgatási területén 
a településközi együttműködés terén jelentkező feladatokat ellátni, 

- a feladatainak ellátásával kapcsolatban a megbízó önkormányzat részéről érkező 
észrevételeket, javaslatokat, jelzéseket figyelembe venni, 

- a feladatkörében felmerülő ügyekben tett intézkedéseiről a megbízó képviselő-
testületeket folyamatosan tájékoztatni (ennek módszereit a megbízó képviselő-testület 
és a társulás vezetője esetenként és külön egyeztetheti). 

 
A megállapodó képviselő-testületek a társulás működését az alábbiak szerint segítik elő: 

- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseket a társulás 
vezetőjével egyeztetik, 

- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó, helyben keletkező ügyeket a szükséges 
adatokkal és információkkal továbbítják a társuláshoz, 

-  a helyszíni tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez megteremtik a feltételeket. 
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A társulás kapcsolatainak szabályai: 
- A társulás a megállapodó képviselő-testületek üléseire elkészíti a feladatkörét érintő 

előterjesztéseket, 
- A Társulási Tanács elnöke minden év március 31-ig írásos értékelést készít a társulás 

működéséről. Az értékelés összeállításához előzetesen kikéri a társult önkormányzatok 
véleményét és javaslatait, az értékelést valamennyi tagjának megküldi, az értékeléssel 
kapcsolatban az érintett önkormányzatok írásban vagy szóban észrevételeket tehetnek 
a társulás vezetőjénél, 

 
20. A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás működtetésére kötött megállapodást az alapító képviselő-testületek a következő 
határozattal fogadták el: 
 
Kisújszállás Város Önkormányzata         
 
Kenderes Város Önkormányzata         
 
Ecsegfalva Község Önkormányzata         
2013. június  
 
 

 
_____________________________________ 

Kisújszállás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 

Kisújszállás, Szabadságtér 1. 
Kecze István polgármester 

 
_____________________________________ 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, 

Kenderes, Szent István út 56. 
Pádár Lászlóné polgármester 

 
 
 

_____________________________________ 
Ecsegfalva Község Önkormányzatának  

Képviselő-testülete, 
5515 Ecsegfalva, Főút 67. 

Kovács Mária polgármester 
 

 
 
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 
 
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  93/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykun 
Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodást a határozat  
melléklete szerint fogadja el. 

 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 Határidő: 2013. június 30. 
 
 Erről: 1./ Társulási Tanács elnöke 
  2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármester 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
 
  é r t e s ü l n e k . – 

 
NAGYKUN HAGYOMÁNY ŐRZŐ TÁRSULÁS  

társulási megállapodása 
 

1. A társulás neve, székhelye 
A társulás neve: Nagykun Hagyományőrző Társulás  
A társulás székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám 
 

2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
 

a) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
Kecze István polgármester 
b) Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Karcag, Kossuth tér 1. 
Dobos László polgármester 
c) Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Túrkeve, Petőfi tér 1. 
Dr. Szabó Zoltán polgármester 
d) Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Mezőtúr, Kossuth tér 1. 
Herczeg Zsolt polgármester 
e) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kenderes, Szent István út 56. 
Pádár Lászlóné polgármester 
f) Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Berekfürdő, Berek tér 15. 
Dr. Hajdú Lajos polgármester 
g) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kétpó, Almásy tér 1. 
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Boldog István polgármester 
h) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kunmadaras, Kossuth tér 1. 
Márki Sándor polgármester 
i) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
Szabó András polgármester 

 
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

 
a) Kisújszállás 11 738 fő 
b) Karcag 20 872 fő 
c) Túrkeve 9 215 fő 
d) Mezőtúr 18 176 fő 
e) Kenderes 4 917 fő 
f) Berekfürdő 956 fő 
g) Kétpó 723 fő 
h) Kunmadaras 5 507 fő 
h) Kunhegyes 7 866 fő 
 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
 
Nagykun kulturális és sport hagyományok őrzése, ápolása, ehhez kapcsolódóan pályázatok 
benyújtása, rendezvények szervezése és koordinálása, kunkapitány választása koordinálása, 
kiadványok megjelentetése, népművészek támogatása, kitüntetések, címek alapítása, 
adományozása, kapcsolattartás határon túli magyarokkal és török népekkel, nagykunsági 
internetes honlap létesítése, fenntartása, és egyéb közösségi társadalmi tevékenység, 
társadalmi célok támogatása, környezetvédelmi, ökológiai tevékenység. 
 
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
9499001 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
9329191 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 
 
A társulás szakágazati besorolása: 932900 
 

5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány 
 
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A Társulási Tanács tagjait egy-egy szavazat illeti meg. A társulás tagjai 
írásban meghatalmazhatnak más önkormányzati képviselőt a Társulási Tanácsban a tanács 
tagjának helyettesítésével. 
A Társulási Tanács tagjai sorából nyílt szavazással elnököt és elnökhelyettest választ.  
 
A Társulás Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. 
Az ülést össze kell hívni 

a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, 
b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
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c) a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó indítványára, 
d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 
kezdeményezésére 

 
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli. A Társulási Tanács 
részletes működési szabályait maga állapítja meg. 
 

6. A döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei 
 
A Társulási Tanács a határozatait általában, egyszerű többséggel hozza, több döntést igénylő 
napirendi pont tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik. 
Minősített többséggel dönt 

f) a költségvetés és a költségvetési beszámoló elfogadásáról, 
g) egymillió Ft értékhatár feletti hitelfelvételről, 
h) egymillió Ft egyedi becsült értékű társulási tulajdon elidegenítéséről, 
i) ötmillió Ft várható bekerülési érték feletti beruházás megkezdéséről szóló 

döntésről, 
j) a következő költségvetési évre vagy évekre vonatkozó 

kötelezettségvállalásról. 
 

7. A közös fenntartású intézmények megnevezése 
 
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs. 
 

8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-
testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja 
 
A társult tagok hozzájárulása 30,-Ft/lakos/év. 
A hozzájárulás alapja a megelőző év december 31-i állandó lakónépesség száma.   
A hozzájárulás fizetése minden év március 31-ig esedékes egy összegben. 
 

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz) 
 
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a társulás 
– a fizetési határidőt követő 15. naptól – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására 
jogosult, melyhez a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz.  
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10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának rendje 
 
A társult önkormányzatok a társulásnak vagyontárgyakat nem adtak át. A társulás saját 
vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 
 
A társulás társult tagok hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert pénzeszközökből, 
különböző szervektől kapott támogatásokból, adományokból és konkrét célra, illetve 
felhasználásra átvett pénzeszközökből, valamint mások számára végzett szolgáltatásokért 
kapott bevételekből és egyéb bevételekből gazdálkodik.  
 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezések 
 
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs. 
 

12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja; 
 
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs. 
 

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 
 
A társulás szolgáltatásait a társulás tagjai, azok illetékességi területén működő civil 
szervezetek, vagy ott élő természetes személyek vehetik igénybe. 
 

14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
kötelezettsége 
 
A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a 
Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje 
 

A társulás költségvetési felügyeletére és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlására, a társulás 
ellenőrzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző 
Bizottság működési rendjét maga határozza meg. 
 

16. A megállapodás módosításának feltételei 
 
A társulási megállapodás jogszabály előírása, vagy bármely társult tag kezdeményezésére a 
társult tagok mindegyikének hozzájárulásával módosítható. 
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17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei 

 
A társuláshoz csatlakozni folyamatosan, míg kiválni a naptári év utolsó napjától lehet. A 
megállapodás felmondásáról szóló képviselő-testületi határozatot a társulás tagjaival legalább 
hat hónappal előbb közölni kell. 
 

18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 
kötelezettsége, módja 
 
A társulás megszűnése, a társulási megállapodás felmondása esetén a meglévő vagyontárgyak 
és maradvány a társult vagy kilépő tagok között az utolsó éves hozzájárulás arányában kerül 
felosztásra, a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a társult tagokat.  
 

19. Amiben a képviselő-testületek megállapodtak 
 
A társulás bélyegzője: Kör alakú, körben Nagykun Hagyományőrző Társulás 1994. felirattal, 
középen a Nagykunságot jelképező kétfarkú álló oroszlánnal, mely fölött jobb oldalon hatágú 
csillag, baloldalon félhold látható. 
 
A társulás feladatkörébe tartozó ügyekben köteles: 

- a társulásban résztvevő önkormányzatok igényei szerint, azok közigazgatási területén 
a településközi együttműködés terén jelentkező feladatokat ellátni, 

- a feladatainak ellátásával kapcsolatban a megbízó önkormányzat részéről érkező 
észrevételeket, javaslatokat, jelzéseket figyelembe venni, 

- a feladatkörében felmerülő ügyekben tett intézkedéseiről a megbízó képviselő-
testületeket folyamatosan tájékoztatni (ennek módszereit a megbízó képviselő-testület 
és a társulás vezetője esetenként és külön egyeztetheti). 

 
A megállapodó képviselő-testületek a társulás működését az alábbiak szerint segítik elő: 

- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseket a társulás 
vezetőjével egyeztetik, 

- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó, helyben keletkező ügyeket a szükséges 
adatokkal és információkkal továbbítják a társuláshoz, 

-  a helyszíni tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez megteremtik a feltételeket. 
 
A társulás kapcsolatainak szabályai: 

- A társulás a megállapodó képviselő-testületek üléseire elkészíti a feladatkörét érintő 
előterjesztéseket, 

- A Társulási Tanács elnöke minden év március 31-ig írásos értékelést készít a társulás 
működéséről. Az értékelés összeállításához előzetesen kikéri a társult önkormányzatok 
véleményét és javaslatait, az értékelést valamennyi tagjának megküldi, az értékeléssel 
kapcsolatban az érintett önkormányzatok írásban vagy szóban észrevételeket tehetnek 
a társulás vezetőjénél, 

 
 
20. A Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodást az alapító 
képviselő-testületek a következő határozattal fogadták el: 
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_____________________________________ 
 

Kisújszállás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 

Kisújszállás, Szabadságtér 1. 
Kecze István polgármester 

 
_____________________________________ 
Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 
Karcag, Kossuth tér 1. 

Dobos László polgármester 

 
_____________________________________ 
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 
Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Dr. Szabó Zoltán polgármester 

 
_____________________________________ 
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 
Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Herczeg Zsolt polgármester 
 

_____________________________________ 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 
Kenderes, Szent István út 56. 
Pádár Lászlóné polgármester 

 
_____________________________________ 

Berekfürdő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, 

Berekfürdő, Berek tér 15. 
Dr. Hajdú Lajos polgármester 

 
_____________________________________ 
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, 
Kétpó, Almásy tér 1. 

Boldog István polgármester 

 
_____________________________________ 
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, 
Kunmadaras, Kossuth tér 1. 
Márki Sándor polgármester 

 
_____________________________________ 

Kunhegyes Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete, 

Kunhegyes, Szabadság tér 1. 
Szabó András polgármester 

 
 
 

 
 
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 turisztikai célú kiadvány készítésére pályázat benyújtásáról, a 
Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület helyi Akciócsoport által kiírt 
pályázati alapból 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy a készülő kiadványban élő, vagy elhunyt 
kenderesi származású híres személyek fognak szerepelni? 
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: élő és elhunyt személyek is szerepelni fognak a kiadványban. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: valószínűleg a Horthy család is szerepelni fog a kiadványban, amely 
egyfajta nagyságrendet és irányultságot is jelent. Jelentős anyaggal rendelkezik, amelyből 
kiállítást szervez, Érem, régi pénz, kitüntetés és plakett gyűjteményéből színvonalas anyagot 
próbál összeállítani, mellyel kapcsolatban egyeztetni fog az illetékesekkel. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérni fogja az idegenforgalmi menedzser segítségét, hogy ebben a 
munkában tevékenyen vegyen részt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 94/2013. (VI. 11.) számú határozata 

Turisztikai célú kiadvány készítésére pályázat benyújtásáról, a Nagykunságért Térségi 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra. 
  
Kenderes Város Önkormányzata a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület 
Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra pályázatot kíván benyújtani „Turisztikai 
kiadvány készítése Kendereshez kötődő híres személyek arcképcsarnoka” címmel 
turisztikai célú kiadvány készítésére. A pályázat céljait az önkormányzat megvalósítja. 
Az ÁFA összegét a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbiak szerint: 
 
Pályázati támogatás (LEADER) a teljes 
nettó összeg 100%-a 

3.000.000- 

ÁFA (saját erő) 282.000- 
Összesen: 3.282.000- 

 
       Erről:     1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben          

         2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben 
 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 95/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2013. május 15. napján, a 84/2013.(V.15.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetési kérelem benyújtására. 
Határidő: 2013. június 12. 
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Magyar út 8. 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése:  Kenderesi Polgármesteri Hivatal 

 
2. Székhelye:      5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
3. Közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az 
önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 

4. Alaptevékenysége:  
A polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a 
számára meghatározott feladatokat. 
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Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

 
5. Államháztartási szakágazati besorolása:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 
 

6. Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  

 tevékenységek 
 841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841173 Statisztikai tevékenység 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
882119 Óvodáztatási támogatások 
882202 Közgyógyellátás 

       
7. Illetékessége, működési köre:   Kenderes város közigazgatási területe
  
8. Irányító szervének neve, székhelye:        

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5331 Kenderes, Szent István út 
56. 

 
9. Gazdálkodási besorolása:    

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

10. Vezetőjének kinevezési rendje: 
A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 
A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a jegyzőt. 
 

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkaviszony, melyre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 
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 I. törvény az irányadó. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény szabályait a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

  
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 84/2013.(V.15.) Kt. számú, 
2013. május 15. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete 95/2013.(VI.11.) Kt. 
számú határozattal hagyta jóvá. 
 
 
K e n d e r e s ,  2013. június 11. 
 
 
 
 
Pádár Lászlóné       Dr. Gaszparjan Karen 
  polgármester         jegyző 
 

 
Módosító Okirat 

 
 

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 
2013. május 15. napján kiadott, 84/2013.(V.15.) Kt. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. 
§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az alapító okirat 6. pontja az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása 
 882111 Rendszeres szociális segély az alábbiak szerint módosul:  
 
 882111 Aktív korúak ellátása 
 
 882125  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása szakfeladat törlésre kerül. 
 
 
2./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 
3./ A 2013. május 15. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. május 
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 15. napján kelt, 84/2013.(V.15.) Kt. számú, egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba.  

 
 
K e n d e r e s , 2013. június 11. 
 
 
Pádár Lászlóné       Dr. Gaszparjan Karen 
polgármester                 jegyző 
 
 
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 a Tarka-Barka Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága  
végzése alapján a Tarka-Barka Óvodára vonatkozó változás bejelentéssel kapcsolatosan 
hiánypótlásra kérték fel az önkormányzatot. A végzésben szereplő hiányosságok 
megszüntetésre, a szükséges módosítások beépítésre kerültek. Kéri a Képviselő-testületet az 
alapító okirat módosításának elfogadására. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: személyesen egyeztetett az illetékesekkel. Továbbra  sem ért 
egyet  a végzésben foglaltakkal, de tudomásul veszi a jogszabályi rendelkezéseket.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
a Tarka-Barka Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében 

a Tarka-Barka Óvoda 2013. május 15. napján, a 85/2013.(V.15.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és 
a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetési kérelem benyújtására. 
Határidő: 2013. június 12. 
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
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  2./ Tarka-Barka Óvoda intézményvezetője Kenderes, Szent I. út 60. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Liget út 6. 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.  rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: 

Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
       
2. Székhelye:     5331 Kenderes, Szent István út 60. 
 
3. Közfeladata: 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a köznevelés, mely magában foglalja az 
óvodai nevelést és az egységes óvoda-bölcsőde feladatait.  

 
4. Alaptevékenysége: 

a köznevelésről szóló törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 
5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti – óvodai nevelés folyik.  

 
 4.1. 
  

a) Gyermekekről való gondoskodás, önállóságra szoktatás, közösségi életre való 
felkészítés. 

b) A gyermekek sokoldalú fejlesztésének biztosítása a nevelés minden területén. 
c) Az óvodai nevelésben ellátható gyermekekkel együtt a legalább a 2. életévüket 

betöltött gyermekek közös nevelése. 
d)  Tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek 

felzárkóztatása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai integrációs 
program szerinti foglalkoztatása. 

e) A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében az iskolai életmódra való 
felkészítés. 

f) Gyógypedagógiai ellátás biztosítása a tanulásban akadályozott és veszélyeztetett, 
ill. pszichopedagógiai fejlesztésre szoruló gyermekek számára, mely a sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve alapján történik. 
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g) Szakértői vélemény alapján beszédfogyatékos gyermekek intézményes ellátásának 
biztosítása; fejlesztésük speciális utazó szakember bevonásával.  

h) Az etnikai kisebbség fejlesztése a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 
irányelve szerinti - Helyi etnikai kisebbségi nevelési program alapján. 

i) Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások:  
 
 

 Szervezett kedvezményes étkeztetés 
- 50%-os kedvezmény a tartósan beteg, vagy fogyatékos, ill. a 3 és több 

gyermekes családban élő gyermekeknek 
- 100%-os kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekeknek  
  Óvodáztatási támogatás: 

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
szülője részére, aki a három-, illetve négy éves gyermekét beíratta az 
óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, 
és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
fennáll.                                                                             

 4.2.  
 

a) A pedagógiai munkát segítő tanfolyamokon, továbbképzéseken, átképzéseken, 
tanácskozásokon való részvétel biztosítása által az óvodapedagógusok 
önképzésének elősegítése. 

b) Az óvoda kisegítő és más alkalmazottai számára a munkájukhoz szükséges 
továbbképzés lehetőségeinek megteremtése. 

 
 4.3.  
 
 Az óvodai neveléssel összefüggő bemutató tevékenységek, rendezvények 

lebonyolítása. 
 

4.4.  
Az intézményben dolgozók étkezési lehetőségének biztosítása, az ételhulladék    
értékesítése a HACCP előírásai szerint. 

 
5.  Államháztartási szakágazati besorolása:  
 851020  Óvodai nevelés 
 
6.  Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

  851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex  
   támogatása  
 851011 Óvodai nevelés, ellátás 
 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 889101 Bölcsődei ellátás 

  890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek 
    és programok 
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 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és 
programok 

 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek,  
   programok 
 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
7.  Illetékessége, működési köre: Kenderes város közigazgatási területe 
 
8. Irányító szerv neve, székhelye:  

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5331 Kenderes, Szent István út 56. 

 
9. Alapító neve, székhelye, alapítás ideje: 
 Kenderes Városi Önkormányzat 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 
1930. szeptember 1. 

 
10. Fenntartó neve és székhelye: 
 Kenderes Városi Önkormányzat 
 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
11. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 

A költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Kenderesi Polgármesteri 
Hivatal 5331 Kenderes, Szent István út 56. végzi. 

 
12. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
13. Vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázat útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet   
alapján. A költségvetési szerv vezetőjét a képviselő-testület nevezi ki, illetve menti fel. 
A vezetői kinevezés legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyre nézve a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, megbízásos jogviszony esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
15. Az intézmény típusa:      óvoda 



- 23 – 
 

OM azonosítója:       035782 
 Törzskönyvi azonosító száma: 661144 
 Bankszámla száma:                  11745080-16836431 
 
16. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Az ingatlan-nyilvántartásban 1292 hrsz. alatt felvett 941 m2 alapterületű, természetben 
5331 Kenderes, Szent István út 60. alatt található, Kenderes Városi Önkormányzat 
tulajdonát képező felépítményes ingatlan használata, valamint vagyoni értékű jogok, 
tárgyi eszközök használata állóeszközleltár szerint. 

 
17. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat szakfeladatainak ellátásához 
szabadon használhatja a vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően. Az intézmény a 
rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg megterhelni. A 
vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az önkormányzat vagyongazdálkodási 
rendeletében foglaltak alapján történik. 

 
18. Maximális gyermeklétszám:  

 
óvodában 

Egységes 
óvoda-bölcsőde 

intézményegységben 

 
összesen 

124 fő 15 fő + 5fő 144 fő 
 

 
19. A költségvetési szerv képviselete: 
 A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott intézményi dolgozó.  
 
 
Záradék: 
  
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a Tarka-Barka Óvoda 85/2013.(V.15.) Kt. számú, 2013. május 15. napján kelt 
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete 96/2013.(VI.11.) Kt. 
számú határozattal hagyta jóvá. 
 
 
K e n d e r e s ,  2013. június 11. 
 
 
Pádár Lászlóné       Dr. Gaszparjan Karen 
  polgármester         jegyző 

 
Módosító Okirat 

 
A Tarka-Barka Óvoda Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2013. május 
15. napján kiadott, 85/2013.(V.15.) Kt. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az alapító okirat 1. pontja a költségvetési szerv neve az alábbiak szerint módosul: 

 
Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 

 
2./ Az alapító okirat 9. pontja az alapító neve, székhelye, alapítás ideje az alábbiak szerint 

módosul: 
Kenderes Városi Önkormányzat 
5331 Kenderes, Szent István út 56. 
1930. szeptember 1. 

 
3./ Az alapító okirat 13. pontja vezetőjének megbízási rendje az alábbi szöveggel egészül 

ki: 
A költségvetési szerv vezetőjét Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázat útján bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. §-a, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet, valamint a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet   alapján.” A költségvetési szerv vezetőjét a 
képviselő-testület nevezi ki, illetve menti fel. A vezetői kinevezés legfeljebb 5 
évig terjedő határozott időre szól. Az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja.” 
 

4./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 
5./ A 2013. május 15. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép: 
 Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 

ezzel egyidejűleg a Tarka-Barka Óvoda 2013. május 15. napján kelt, 85/2013.(V.15.) 
Kt. számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba. 

 
 
K e n d e r e s  , 2013. június 11. 
 
Pádár Lászlóné       Dr. Gaszparjan Karen 
  polgármester         jegyző 
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6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Helyi 
Akciócsoport által kiírt pályázatokról 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a LEADER Intézkedési terv keretében a Nagykunságért Helyi 
Akciócsoporthoz 6 adatlapot nyújtottak be, amelyet már el is fogadtak. A Képviselő-testület a 
turisztikai kiadvány készítésére történő pályázat benyújtásáról a mai testületi ülésen már 
döntött. A pályázatok egy része 100 %-os, a többi pedig 65 %-os támogatottságú. Ismertette 
azokat az intézkedéseket, amelyekről a testületnek a mai ülésen döntenie kell: 
1./ Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének támogatása, amelynek keretében 999 999 Ft 
pályázható. A pályázaton a Kenderesi Nonprofit Kft tud részt venni, a leendő piaccsarnok 
belső berendezéseinek beszerzésére, a pályázat 65 % támogatottságú.  
2./ Helyi vállalkozások versenyképességének javítása, amelynek keretében 25 millió Ft a 
maximálisan elnyerhető összeg, és ennek keretében a piactér külső kialakítása valósulhat meg,  
14 890 ezer Ft-ra. kíván pályázni a Kenderesi Nonprofit Kft. A pályázat 65 % támogatottságú 
5.211 500 Ft önerő szükséges a pályázathoz. 
3./ Nonprofit szervezetek rendezvényeinek támogatása keretében a városnap költségeihez 
szeretnének pályázatot benyújtani, melynek maximális összege 300 ezer Ft, amely  100 %-os 
támogatottságú. 
4./ Sportlétesítmények és kiszolgáló épületek fejlesztése a Nagykunságban című projektben a 
Középtiszai MEDOSZ SK öltözőjének belső felújítási munkáira 100 %-os támogatás mellett 3 
millió Ft a pályázható összeg. A pályázatot a Sportkör adja be. 
A 65 %-os támogatású pályázatoknál az önerő biztosításáról is dönteni kell a testületnek 
 
A napirend tárgyalása közben 14 óra 40 perckor Király Lászlóné önkormányzati 
képviselő megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi 
Akciócsoport által kiírt pályázati alapra a Középtiszai MEDOSZ SK öltözőjének 
belső felújítási munkáinak elvégzésére 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete –mint az ingatlan tulajdonosa - 
 hozzájárul, hogy a Középtiszai MEDOSZ SK pályázatot nyújtson be a Nagykunságért 
 Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
           „Sportlétesítmények és kiszolgáló épületek fejlesztése a Nagykunságban”címmel 
 a Sportegyesület öltözőjének belső felújítási munkáinak elvégzésére. 
 A pályázható összeg 3 millió Ft, amely 100 %-os támogatottságú. 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben 
                      3./ Nagy Tibor, Középtiszai MEDOSZ SK elnöke Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 98/2013.(VI. 11.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról  a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi 
Akciócsoport által kiírt pályázati alapra a városnap megrendezésének költségeire 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kenderesi           
            Nonprofit Kft pályázatot nyújtson be a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési   
 Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
           „Nonprofit szervezetek rendezvényeinek támogatása” címmel 
 a városnap megrendezésének költségeinek biztosítására. 
 A pályázható összeg 300 ezer  Ft, amely 100 %-os támogatottságú. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben 
                      3./ Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetője, 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 99/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról  a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi 
Akciócsoport által kiírt pályázati alapra a megépülő piaccsarnok belső berendezéseinek 
beszerzésére 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kenderesi           
            Nonprofit Kft pályázatot nyújtson be a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési   
 Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
           „Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének támogatása” címmel 
 a megépülő piaccsarnok belső berendezéseinek beszerzésére. 
 A pályázható összeg 999.999 Ft, amely 65 %-os. 
            A szükséges önerőt a 2013. évi fejlesztési céltartalékból biztosítja. 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben 
                      3./ Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetője, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 100/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról  a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Egyesület Helyi 
Akciócsoport által kiírt pályázati alapra piactér külső kialakítására 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kenderesi           
            Nonprofit Kft pályázatot nyújtson be a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési   
 Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
           „Helyi vállalkozások versenyképességének javítása” címmel piactér külső 
 kialakítására  14.890 ezer Ft, amely 65 % támogatottságú. 
 A szükséges önerőt, 5.211.500 Ft-ot 2013. évi fejlesztési céltartalékból biztosítja. 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben 
                      3./ Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetője, Helyben 
 
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 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Krokavecz László alpolgármester úr Képviselő-testülethez írt 
levelét, amelyben felhívta a figyelmet a Kisújszállás felé vezető, a régi 4-es számú útra 
felvezetendő kerékpárút fontosságára és szükségességére, valamint arra, hogy Kisújszállás 
önkormányzatától állásfoglalást kell kérni, hogy vállalja-e a tervezés és a kivitelezés arányos 
költségeit. Felkérte Krokavecz Lászlót, tájékoztassa a testületet álláspontjáról. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a 2014-2010. közötti években a 4. számú főút Kenderest is elkerülő 
szakasza minden jel szerint meg fog valósulni. Úgy gondolja, hogy a Kisújszállásra vezető 
kerékpárút megvalósításának lehetősége a 24. órában van, ezért javasolta megkeresni 
Kisújszállás önkormányzatát, ezzel kapcsolatos álláspontjuk megismerése céljából. A 
kerékpárút megépítésével több évtizedes problémát oldanának meg a két település közötti 
közlekedés javításával. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: évek óta visszatérő probléma a kerékpárút hiánya. Úgy gondolja, hogy 
Kisújszállással közösen, kedvező pályázati lehetőség esetén kivitelezhető csak a kerékpárút 
megvalósítása. Azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg alpolgármester urat, 
hogy folytasson tárgyalásokat Kisújszállás város polgármesterével ebben az ügyben, a 
tárgyalás eredményéről a testületet tájékoztassa, majd ennek függvényében döntsenek a 
további teendőkről. Úgy gondolja, hogy Kisújszállásnak is előnyös lehet a kerékpárút 
megépítése, a két település közötti egyszerűbb közlekedés miatt. 
 
CSATÁRI LAJOS támogatja alpolgármester úr törekvéseit a kerékpárút megépítésével 
kapcsolatban. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: köztes megoldásnak javasolta az út mellett lévő földút 
belvízelvezetésének megoldását, járhatóvá tételét.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával és egy 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 101/2013.(VI.11) Kt. számú határozata 
Krokavecz László alpolgármester felhatalmazásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete meghatalmazza 
 Krokavecz László alpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat 
 Kisújszállás város polgármesterével a két települést összekötő kerékpárút 
            megvalósításának lehetőségéről. 
 A tárgyalás eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
 Felelős: Krokavecz László alpolgármester 
            Határidő: 2013. július 15. 
 
 
           Erről: 1./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Lovasbaráti Kör titkára azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy a 15. alkalommal megrendezésre kerülő Lovasnap megrendezéseinek 
költségeihez anyagi támogatást kérjen. Több, mint egy évtizedes hagyományról van, a 
rendezvények színvonalasak és látványosak. A maga részéről támogatja a kérését. Kéri a 
testületet, hogy mérlegelje a kérelmet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 102/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
a Lovasbaráti Kör támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 100 ezer Ft támogatást biztosít a 2013. évi általános tartaléka terhére  
 a Lovasbaráti Kör részére a 15. Lovasnap megrendezésének költségeihez. 
 
            Erről: 1./ Lovasbaráti Kör titkára, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Apáczai Csere János Általános Iskolában ismét megrendezésre 
kerül a hagyományőrző kézműves tábor, ahol 32 kisgyermek táboroztatását szervezik. A tábor 
keretében gazdag programok várják a gyermekeket.  Az önkormányzat 2013. évi általános 
tartaléka terhére anyagi támogatást javasol a tábor megrendezéséhez. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: évek óta szervezik a tábort, amely hétfőtől péntekig tart, és 32 
kisgyermek számára biztosít tartalmas időtöltést. A programok között szarvasi és karcagi 
kirándulás, kézműves foglalkozások, szalmafonás szerepel. A gyermekek napi háromszori 
étkezést kapnak. Kéri a testületet, 40 ezer Ft-tal támogassa a tábor megrendezését. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja a kérést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 103/2013.(VI.11.) Kt. számú határozata 
hagyományőrző kézműves tábor támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy az Apáczai Csere János Általános Iskola által szervezett 
           hagyományőrző kézműves tábor megrendezését 
           40 ezer Ft-tal támogatja 2013. évi általános tartaléka terhére. 
           A támogatást a Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány 
           részére fenti célra biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
            
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mindenki előtt ismert, hogy a dunai árvíz miatt milyen nagy bajba 
került az ország. Az állami költségvetés számára nagy anyagi megterhelést jelent az árvízi 
védekezés, valamint a helyreállítás költségeinek biztosítása.  A Települési Önkormányzatok 
Szövetsége felhívással fordult tagjaihoz, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten járuljanak 
hozzá a védekezési munkálatok költségeihez. Úgy gondolja, hogy az a gesztus, amelyet a 
Kormány az önkormányzatok irányába tett az adósságátvállalás terén, arra késztet mindenkit, 
hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek. Kérte a testület tagjait, döntsenek a támogatásról. 
   
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 104/2013.(VI.11.)Kt. számú határozata 
Dunai árvízi védekezés és helyreállítás költségeihez történő hozzájárulásról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a dunai árvízi védekezés és helyreállítás költségeihez Dunaszentpál község 
számára 300 ezer Ft-ot biztosít a  2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
 
Erről: 1./ Dunaszentpál Község Önkormányzata, Dunaszentpál, Iskola tér 1. 9175 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, 
               Helyben 
 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, hogy akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: mint ismeretes, az elmúlt napokban a temetőben közel 100  sírt 
rongáltak meg ismeretlen elkövetők. A Rendőrség 50 ezer Ft nyomravezetői díjat ajánlott fel 
a tettes, vagy tettesek felderítése érdekében. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a lakosság 
körében ismertessék a rendőrség felhívását. 
 
CSATÁRI LAJOS: a trianoni megemlékezés kapcsán felvetette a helyi értelmiség 
viszonyulását a nemzeti kérdésekhez, történelmünkhöz.  Úgy gondolja, hogy Kenderesnek 
nincs jövője, az ilyen fajta mentalitás miatt. Egyre inkább azt tapasztalja, hogy sok tekintetben 
lelki, erkölcsi, szellemi lejtőn vagyunk, amely jól lemérhető a nemzeti sorskérdésekhez, 
tragédiákhoz való viszonyulásból is. Több mérési pont van, amelyből következtetni lehet a 
település jövőjét illetően. Úgy gondolja, hogy a város vezetésén, Képviselő-testületén ilyen 
szempontból sok múlik.  Felhívta a figyelmet, egy helybeli idős ember panaszainak 
kivizsgálására, aki megkereste őt problémáival.  Közreadta a Jász-Nagykun-Szolnok vár- 
megye címtára című könyvet, amelyből a Kenderesre vonatkozó adatokat ismertette a 
jelenlévőkkel. A múzemi könyvtár az egyik leggazdagabb történelmi könyvtárnak tekinthető, 
amelyből a helyi újságon keresztül javasolja bemutatni az értékesebb példányokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismeri az idős bácsi problémáját, tudnak róla, folyamatosan 
figyelemmel kísérik. 
 
DR GASZPARJAN KAREN ötletként felvetette a turisztikai kiadványban történő megjelenés 
lehetőségét. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ csatlakozik Csatári Lajos hozzászólásához abban a tekintetben, hogy 
mind a trianoni megemlékezésen, mind a néptáncgálán nagyon alacsony volt az értelmiségeik 
részvétele, amelyet nagyon elszomorítónak tart. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy minden idők legszínvonalasabb, művészi előadását 
látták a néptáncgálán. Sajnálatosnak tartja a pedagógusok távolmaradását a rendezvényről. 
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Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő 15 óra 40 perckor eltávozott, így a 
jelenlévő önkormányzati képviselők száma 6 fő. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az óvodába 28 
kisgyermek iratkozott be. Megszervezték, így megoldódott a nyári óvodai ellátás. E szerint az 
iskolai időszak idejére 55-57 gyerek jelentkezett, ebből  jelenleg 40 fő veszi igénybe az 
ellátást. A nyári időszakra 30-31 gyerek iratkozott be, akik közül 7 gyermek szülője dolgozik 
közmunkásként. A múlt héten elkezdődött az udvari fajátékok felújítása, ezzel kapcsolatban 
megköszönte jegyző úr, valamint Baktai Kálmán segítségét. Két éve alakult a Kenderesi 
Amatőr Színjátszókör, amely július 5-én mutatja be a Móricz Zsigmond Művelődési Házban 
Illyés Gyula: Tűvétevők című parasztkomédiáját, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Az 
előadás nem belépődíjas,  viszont a közönség felajánlásaival támogathatja az előadást. A 
bevételből új függönyt, illetve elektromos függönyhúzó berendezést szeretnének vásárolni. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 46 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. június 11-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 11-i ülése 
napirendjének elfogadásáról          91/2013. 
 
1./ A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
     Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának módosításáról     92/2013. 
 
2./ A Nagykun- hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 
     módosításáról           93/2013. 
 
3./ Turisztikai célú kiadvány készítésére pályázat benyújtásáról a 
     Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Helyi Akciócsoport  
     által kiírt pályázati alapjra          94/2013. 
 
4./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról    95/2013. 
 
5./ A Tarka-Barka Óvoda alapító okiratának módosításáról      96/2013. 
 
6./ Pályázat benyújtásáról a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
     Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra a 
     Középtiszai MEDOSZ SK öltözőjének belső felújítási munkáinak 
     elvégzésére           97/2013. 
 
     Pályázat benyújtásáról a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
     Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra a 
     városnap megrendezésének költségeinek biztosítására      98/2013. 
 
    Pályázat benyújtásáról a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
    Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
    a megépülő piaccsarnok belső berendezéseinek beszerzésére     99/2013. 
 
     Pályázat benyújtásáról a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési 
     Egyesület Helyi Akciócsoport által kiírt pályázati alapra 
     piactér külső kialakítására         100/2013. 
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Napirend.          Szám: 
 
 
7./ 
 
a.) Krokavecz László alpolgármester felhatalmazásáról     101/2013. 
 
b.) A Lovasbaráti Kör támogatásáról        102/2013. 
 
c.) Hagyományőrző kézműves tábor támogatásáról      103/2013. 
 
d.) Dunai árvízi védekezés és helyreállítás költségeihez 
     történő hozzájárulásról         104/2013.  


