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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Király Lászlóné képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Sebők Zoltán r. százados, a 
Kenderesi Rendőrőrs parancsnoka, dr Gaszparjan Karen jegyző, Süveges Lajos Kenderes 
Városgazdálkodás vezetője, Zsemberi István mb. főépítész, Majzikné Hanyicska Valéria, a 
Baptista Szeretetszolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Bodor Tamás, 
Dr Ila Erzsébet meghívottak, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője,  Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezetők. 
– 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 
fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.  
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 105/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-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. 
 
 
 
 
 



- 2 – 
 
 

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 Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba és Veresné Nagy Margit. 
 
BÍRÓ CSABA: a szennyvízberuházás második ütemének előkészítésére vonatkozó KEOP 
pályázat önerejét pótlólagosan be kell építeni a költségvetésbe, melynek összege 5.817 ezer 
Ft, amely a fejlesztési céltartalékból kerül átcsoportosításra, emiatt sem a költségvetés 
összevont főösszege, sem a működési, illetve felhalmozási egyenleg nem változik. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-
tervezetet megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
7/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról 

 
 

Kenderes, 2013. június 26. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 

 
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 Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba és Veresné Nagy Margit. 
 
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat korábban már fogadott el ilyen tárgyú határozatot, 
ugyanakkor a 2013. évi költségvetési rendelet módosításának előirányzat változásai miatt új 
határozat meghozatala vált szükségessé.  
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VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 106/2013.(VI. 26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegéről 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város 
Önkormányzata saját bevételeit és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
E határozat elfogadásával egyidejűleg Kenderes Város Önkormányzatának 
27/2013.(II.13.)Kt. számú határozata hatályát veszti. 
 

         Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
  é r t e s ü l n e k. 

106/2013.(VI.26.) Kt. számú határozat melléklete 

  Évek: Tárgyév 1. év 2. év 3. év 
S.sz. Megnevezés 2013 2014 2015 2016 

1. Hitelek, kölcsönök felvétele, átvállalása összesen 0 0 0 0 
  ……………………………………………………. 0 0 0 0 

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 0 0 0 0 

3. Váltók összesen 0 0 0 0 

4. Pénzügyi lízing összesen 0 0 0 0 

5. 
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként 
megkötött adásvételi szerződések összesen 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

8. Kezességvállalások 0 0 0 0 

9. Kötelezettségek összesen (1+…+8) 0 0 0 0 
10. Helyi adók 62 115 62 115 62 115 62 115 

11. 
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből 
és hasznosításából származó bevétel 

1 700 400 400 400 



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

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

0 0 0 0 

14. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 766 766 766 766 
15. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 
16. Saját bevételek összesen (10+…+15) 64 581 63 281 63 281 63 281 
17. Saját bevételek 50%-a (16/2) 32 291 31 641 31 641 31 641 
18. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (17-9) 32 291 31 641 31 641 31 641 

 

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 Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert az emlékérem, 
illetve plakett anyaga megváltozott. A továbbiakban a díjazottak részére egy kenderesi 
születésű képzőművész által készített kerámia plakett  átadását tervezik. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: nem a rendelettel, hanem a díszpolgárokkal kapcsolatban van észrevétele 
és megjegyzése. Nem akar személyeskedni, és természetesen kivételek vannak, de úgy véli, 
hogy akit nem választottak meg önkormányzati képviselőnek, illetve bizottsági tagnak, az a 
település megbecsülését nem élvezi. A rendelet tartalmazza, hogy Kenderes város díszpolgára 
az önkormányzat ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Ezt a szabályozást nem tartja 
helyesnek, hisz az ülések nyilvánosak, azon mindenki tanácskozási joggal részt vehet. 
Kihangsúlyozta, hogy a díszpolgári cím egy rang, amely arra kötelezi annak viselőjét, hogy 
részt vegyen a települést érintő, illetve egyéb társadalmi kérdések megvitatásában. A 
rendeletben foglaltak szerint a város díszpolgárát a polgármester, a jegyző és a hivatal 
dolgozói kötelesek soron kívül fogadni. Azt elfogadja, hogy a polgármester és a jegyző ismeri 
a díszpolgárokat, de nem biztos, hogy egy beosztott hivatali dolgozónak is ismernie kellene 
őket. Azt gondolja, hogy ennek szabályozásától el lehetne tekinteni. Álláspontja szerint a 
rendeletben foglaltak nincsenek összhangban a gyakorlattal – amit ő joggal elvárna – ezért 
nem fogadja el a beterjesztett tervezetet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzott hozzászólásra reagálva elmondta, hogy 
településvezetőként neki más tapasztalata van. Az a gyakorlat, hogy a díszpolgárok 
elsősorban őt, vagy jegyző urat keresik meg, de abból sem volt még soha probléma, ha az 
ügyintézőhöz fordulnak segítségért. A díszpolgárok köztiszteletben álló személyek, és 
véleménye szerint nem úgy kellene minősíteni őket, hogy bejárnak-e a testületi ülésekre. 
Természetesen megtiszteltetésnek veszik, ha a település díszpolgára ellátogat a testületi 
ülésekre, érdeklődik az önkormányzat munkája iránt, de úgy véli, hogy más módon is 
figyelemmel tudják kísérni a testület munkáját.  Úgy véli, ha a testület díszpolgári cím 
adományozásáról dönt, körültekintően jár el, és a díjazottak méltóak a díszpolgári cím 
viselésére.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 5 
fő támogató szavazatával, 1 ellenvélemény mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
 

8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 
 

Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem 
kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2013. június 26. 
 
 
(: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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013.(....) 
önkormányzati rendeletéről a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy a kiküldött rendelet megalkotásával sikerül még 
inkább élhetőbbé tenni a települést. Kéri vitassák meg a kiküldött anyagot. 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a rendelet-tervezet előkészítése kapcsán több alkalommal 
egyeztetett a Kormányhivatallal. Álláspontjuk szerint a beterjesztett rendelet-tervezet nem 
ütközik jogszabályba. Olyan helyi problémák és élethelyzetek szabályozására lesz lehetősége 
az önkormányzatnak, amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendez.  
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy kutyák esetében a szájkosár használatát 
szabályozhatják-e? Betörések, lopások gyakran vannak a településen, de volt olyan 
bűncselekmény is, amely nála átlépett egy határt. A temetőben történt rongálás elkövetőivel 
nem akar egy településen élni. Javasolta, hogy a jogerős bírói ítéleteket tegyék közzé a helyi 
újságba, hogy megismerhesse a lakosság, hogy ki mit követett el és mit kapott érte. 
Felháborítónak tartja a városi rendezvényeken néhány személy viselkedését a Himnusz és 
Szózat alatt. 
 
A feltett kérdésre Dr Gaszparjan Karen válaszolt. 
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DR GASZPARJAN KAREN: a testület több alkalommal foglalkozott a kutyák szájkosár 
használatával, amelyet nem javasol a rendeletbe beépíteni, nyilván a Képviselő-testületnek 
kell róla határozni. Igen nehéz kérdés eldönteni, hogy milyen kutyák esetében határozzanak a 
szájkosár használatáról, típus, vagy méret alapján. Az önkormányzatnak nincs lehetősége a 
jogerős bírói ítéletek nyilvánosságra hozatalára. 
 
SEBŐK ZOLTÁN: a rendőrség csak addig tud információt adni, amíg nyomozási szakban 
van az ügy, majd vádemelési javaslattal elküldi az ügyészségnek. Onnantól kezdve csak az 
ügyészség, vagy a bíróság adhat tájékoztatást. az ügyekről. 
 
CSATÁRI LAJOS: két évzárón vett részt az utóbbi időben, és tapasztalta, hogy a Himnusz és 
Szózat alatt milyen magatartást tanúsítanak némelyek. Nála ez nemzeti minimum. A 
pedagógusoknak lenne a feladata, hogy ne legyenek ilyen súlyos viselkedési problémák a 
gyerekeknél. Kicsit idegennek érzi az állattartási szabályok megfogalmazását, mivel a 
közösségi együttélést alapvetően emberek követik el. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: véleménye szerint erre mindenképpen szükség van abban az 
esetben, ha valaki nem biztosítja az állat megfelelő tartását.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a szagártalomra is felhívta a figyelmet, amely szintén sérti a 
közösségi együttélés szabályait, zavarja a környezetet. 
 
SEBŐK ZOLTÁN: a tavalyi évben életbe lépett az új szabálysértési törvény, ezáltal az összes 
önkormányzati rendelet, ami szabálysértést állapított hatályát vesztette. Szabálysértést csak 
törvényi erejű jogszabályban lehet rögzíteni, ezért álláspontja szerint ez a rendelet sem lesz 
„hosszú életű”. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az eljárásoknál  a Ket szabályait kell alkalmazni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről  
 
 

Kenderes, 2013. június 26. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
(:Pádár Lászlóné:)     (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester      jegyző 
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2013.(...)önkormányzati rendelete a közkifolyók használatának rendjéről 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: felvetette a Postánál lévő termálvíz hasznosításának  vizsgálatát. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
a közkifolyók használatának rendjéről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2013. június 26. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
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 Kenderes Város Településrendezési tervének Bánhalma településrészen 
megvalósítani tervezett különleges turisztikai célú terület kijelölését célzó 
módosításának elfogadásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Zsemberi István főépítész. 
 
ZSEMBERI ISTVÁN: Bánhalma településrészen megvalósítani tervezett, különleges 
turisztikai célú terület kijelölése céljáról történt módosítás egyeztetési folyamata befejeződött. 
A Képviselő-testület korábban már megismerte a beérkezett véleményeket, amelyekről döntés 
is született. Az állami főépítész a jóváhagyás előfeltételét képező szakvéleményét megadta, 
melyben a tervezett módosítást nem kifogásolja, szakvéleményében semmilyen változtatást 
nem tartott szükségesnek, így az a Képviselő-testület által korábban már megismert 
tartalommal fogadható el. Két része van a rendezési tervnek, egyrészt a településszerkezeti 
terv módosításáról kell dönteni, majd a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati 
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 rendelet módosításáról. A településszerkezeti terv Bánhalma településrészen módosul, ahol 
az egykori vadászkastély és környezete a korábbi ipari-gazdasági területi besorolásból 
különleges turisztikai felhasználásba kerül, ezáltal lehetővé válik a tulajdonos által 
megvalósítani tervezett turisztikai célú hasznosítása. Ez a helyi értéket képviselő kastély 
megőrzését, és értékéhez méltó hasznosítását is lehetővé teszi. A Helyi Építési Szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban megjegyezte, hogy a bánhalmi 
részre önálló szabályozási terv készült. A településszerkezeti tervben történt módosítással 
összhangban módosul Kenderes város szabályozási terve Bánhalma településrészen. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklődött, hogy a sportpálya melyik területen fekszik, illetve 
megjegyezte, hogy adott esetben lehetnek súrlódások is a területek besorolása miatt. 
 
ZSEMBERI ISTVÁN: a turisztikai terület építési övezetében a terület rendeltetésének 
megfelelő turizmus, szállás, szolgáltatás, vendéglátás épületei, építményei és kiszolgáló 
létesítményei helyezhetők el.  Az építési övezetben kivételesen helyezhető el lakás, 
úszómedence, szauna, sportpálya. Az építési övezetben a beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 30 %. A sportpálya a különleges turisztikai célú területen belül van.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 107/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a 42/2004.(IV.29.) számú határozattal jóváhagyott Kenderes településszerkezeti tervének 
módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az 
1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 7. (3) b., pontja 
értelmében, továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és 
Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Kenderes város közigazgatási területére 
vonatkozóan módosítja a város településszerkezeti tervéről szóló határozatát, melynek része a 
módosított településszerkezeti terv leírása és a módosított településszerkezeti tervlap (TE – 1/m1 jelű 
rajzszámon). 
 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Jambrik Imre mb. állami főépítész 
          4./ Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, Szolnok, Karczag L út 11. I/11. 5000 
 
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 a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, szóbeli kiegészítés nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2004.(V.7.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2013. június 26. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: kötelező szabályozásról van szó, amellyel kapcsolatban 
aljegyző úr több alkalommal személyes konzultáción vett részt.  Az önkormányzat csak akkor 
tud EU-s pályázaton részt venni, ha rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: hatalmas anyagról van szó.  A téma bonyolultsága és összetettsége miatt 
külön testületi ülés napirendje is lehetett volna az Esélyegyenlőségi Program megvitatása. 
Jelezte, hogy a civil szervezetek közül kimaradt a Polgári Kör, amely bíróságon bejegyzett 
civil szervezet. Ugyanakkor megemlíti a Vadvirág Népdalkört, amely információja szerint 
nem működik. Dicsérendőnek tartja az egyházak megnevezését, amelyeknek rendkívül fontos 
szerepe van ebben a kérdéskörben. A Program kiemelten foglalkozik a romák problémáival és 
a mélyszegénység szóhasználat is előkerül. A probléma lényege a munkanélküliség. A 
munkahelyteremtés olyan cél, amelynek feltételeit megteremteni rendkívül nehéz és 
bonyolult. Amennyiben nem rugalmas a felnőttképzés és nem alkalmazkodik a piaci 
igényekhez, nem tudnak eredményeket elérni. Ki kell jelenteni, hogy olyan mértékben 
változott meg a foglalkoztatási szerkezet az elmúlt évtizedekben, amely csak kárára vált a 
nemzetnek. Úgy véli, hogy mindaddig, amíg ezen a munkavállalói szerkezeten nem tudnak 
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 változtatni, esély sincs, hogy Magyarország felemelkedjen. Kiemelte az oktatás fontosságát. 
Úgy véli, hogy amikor mód és lehetőség lett volna, hogy a középiskola felnőttképzése 
célirányos és versenyképes irányba menjen el, nem tettek meg érte mindent. A finn általános 
iskolai oktatást a finn nyelv, a matematika és az angol nyelv tanítására alapozták, és ez a 
példa is azt bizonyítja, hogy matematika és a fizika magas szintű oktatás nélkül nem fejlődik 
az ország.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Esélyegyenlőségi Programot önálló napirendként tárgyalja a 
testület, mindenkinek lehetőség van vélemény nyilvánításra.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: sajnálatosnak tartja, hogy folyamatosan fogy a lakosság száma. 
Nagyon magas a munkanélküliek aránya, a nők esetében jelentős azoknak a száma, akik  
általános iskola végzettséggel sem rendelkeznek. A program annyit fog érni, amennyit 
megvalósítanak belőle. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: véleménye szerint saját erőből, önkormányzati szinten keveset 
tudnak tenni a problémák megoldása terén. Csatári úr hozzászólására reagálva elmondta, hogy 
a finn oktatáspolitikában alulról kezdtek építkezni, csak olyan pedagógusokat engedtek be a 
rendszerbe, akik arra alkalmasak voltak, azokat kezdték képezni, akik a legkisebbekkel 
foglakoztak. A nemzet újranevelés évtizedekig fog tartani, és azt Kenderes város 
önkormányzata nem tudja megoldani. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  meggyőződése, hogy egy adott ország, település életében nagyon fontos 
az esélyegyenlőség megteremtése. Sok mindent nem lehet törvénybe foglalni, az adott 
személyek intelligenciájától függ, hogy hogyan tud az adott célcsoportokhoz viszonyulni. Az 
Esélyegyenlőségi Terv megalkotásával az a cél, hogy pozitív változás, előrelépés 
mutatkozzon. Azt gondolja, hogy a településen van előrelépés. Kimagaslónak tartja az 
idősgondozásban elért eredményeket. Pozitív eredménynek tartja, hogy az óvoda a nyári 
időszakban is várja a gyermekeket, hiszen az ott tartózkodó gyermekek legalább fele nem 
kapott volna otthon napi háromszori étkezést. Példaértékű a cigányok közhasznú 
foglalkoztatása. Ez idáig nem volt példa arra, hogy a közfoglalkoztatásban 366 fő vegyen 
részt, melyet polgármester asszonynak és jegyző úrnak ezúton is megköszön. Az 
egészségügyben is lát előrelépést, hiszen több alkalommal szerveztek szűrővizsgálatokat, a 
városi könyvtárban pedig  prevencióra épülő előadásokat. Sok tennivaló van, de az 
elmondottak igazolják, hogy az Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósíthatók. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az anyagot áttanulmányozva elszomorítónak tartja a lakónépesség 
fogyását, csökkenését. Javasolja egy önkormányzati szintű rendezvény megszervezését, ahol a 
civil szervezetek képviselőivel, pedagógusokkal, tisztviselőkkel közösen beszéljenek a 
problémákról, és próbáljanak megoldásokat keresni. 
 
CSATÁRI LAJOS: a finn példát megragadva, ott az iskolát munkahelynek tekintik, ahol a 
fegyelem és a rend hozzátartozik a nemzet felemelkedéséhez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ehhez segített volna Kenderesen az egyházi oktatás. 
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CSATÁRI LAJOS: egyetért polgármester asszonnyal. Sajnálja, hogy nem sikerült megértetni 
az érintettekkel, hogy az egyház többletet ad az oktatás, nevelés terén.  
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: egyetért azzal, hogy meg kell hallgatni mindenkit. 
Gyenesdiáson az önkormányzat család-és gyermekbarát, ezért létrehozták a 
gyermekönkormányzatot, ahol a felnőtt képviselők meghallgatják a gyermek képviselőket. 
Pénz nélkül tudnak olyan problémákat megoldani, amely a települést előbbre viszi. javasolta, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot Gyenesdiással. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szlovákiai testvérvárosi látogatás alkalmával fogalmazódott meg 
benne, hogy Kenderesen hiány van abból az értelmiségből, aki vezéregyéniség tud lenni. A 
sabinovi testvértelepülésnek csodálatos fúvószenekara van, és az csak azon múlik, hogy van 
egy olyan pedagógus, aki elkötelezettje az ilyen jellegű tevékenységnek. Véleménye szerint 
olyan vezéregyéniségekre van szükség, akik magukkal tudják ragadni a gyermekeket.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: Kisújszálláson a programok 70 %-át civil szervezetek szervezik, 
időt és pénzt áldoznák rá. Sajnálja, hogy Kenderesen ez nem működik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat lehetőséget biztosít a rendezvények megtartására, de 
sajnos a középkorosztály közömbös és passzív. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: Gyenesdiás dinamikusan fejlődő település, teljesen más 
összetétellel és feltételekkel.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sokat gondolkodik a megoldáson. Úgy látja, hogy Kenderesen nem 
tudnak egymásba kapaszkodni az emberek, sok az ellentét családon belül és családok között 
is, és ez hatással van az egész település életére. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: jelenleg szervezik egy roma fiatalokból álló zenekar 
létrehozását. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: sok érték van Kenderesen, sajnos az emberek nem partnerek 
abban, hogy az felszínre is kerüljön. Az óvodában szerették volna beindítani a gyerekeknek a 
lovári nyelv oktatását, a cigánytánc tanítását, de nem volt rá igény.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnálja, hogy az egyházi oktatást nem sikerült beindítani, mert azzal 
együtt szerveződhettek volna olyan közösségek is, amelyek értéket képviselnek.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 108/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta 
 az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját, melyet a 
            jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
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            Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      
                           é r t e s ü l n e k.  
 
 
9. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A Szociális és Kulturális Bizottság tájékoztatója Kenderes város – XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerekhez köthető – utcaneveinek felülvizsgálatáról 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság 2013. május 30-i ülésén megtárgyalta 
Kenderes város XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez köthető utcaneveinek 
megváltoztatásáról szóló napirendi pontot. A bizottság véleményének kialakítása előtt 
meghallgatta az ülésre meghívott szakmai segítő személyek véleményét. A bizottság az 
utcanevek kiválasztása során arra törekedett, hogy időtálló elnevezéseket javasoljon a 
képviselő-testületnek. A tájékoztatóban szereplő neveken kívül bizottsági ülésen szóba került 
Dr. Horváth János állatorvos, Földes Jolán, Csíki Kálmán, özvegy Horthy Istvánné és Balzac 
Klára neve is. A Bacsó Béla úti lakosok részéről érkezett egy kérelem az utcanév 
megváltoztatására. A bizottság a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján nem 
javasolja a Bacsó Béla és a Somogyi Béla út nevének megváltoztatását. Abban az esetben, ha 
az utcanév megváltoztatása nem a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez köthető, 
úgy a költségek viselése az ott lakó állampolgárokat terheli. Az utcanév megváltoztatása csak 
azokban az utcákban költségmentes, ahol kötelező a névváltoztatás. Az említett két utca 
lakosai félreértelmezték az újságban megjelent tájékoztatót. Az utcanevek megváltoztatása 
során felvetődött, hogy a Városi Könyvtárnak is célszerű lenne nevet adni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben az utca lakói szeretnék megváltoztatni az utca 
elnevezését, erre van lehetőség, de ebben az esetben a névváltoztatás költségeit a lakóknak 
kell megfizetni. 
 
CSATÁRI LAJOS: az újságot nehéz volt félreértelmezni Bacsó Béla esetében, mivel 
egyértelműen le volt írva, hogy Ő nem tartozik az önkényuralmi politikai rendszerhez. A 
településen a liget a Horthy liget nevet viseli, ezért javasolja, hogy ezt táblák kihelyezésével is 
jelöljék. A tájékoztatóban Bán Tibor esetében leírták, hogy olyan ügyért harcolt, ami abban az 
időben hőstettnek számított, ennek ellenére az interneten és különböző anyagokban mégis úgy 
említik, mint egy kommunista partizán. Bán Tibor 1944-ben életét áldozta egy harcban, de 
akkor Ő még nem tudhatta, hogy 1948-ban megtörténik a kommunista hatalomátvétel. 
Szimbolikus térben zajlik egy politikai küzdelem, amiben a politikai rendszer végig arra 
használta ezeket az embereket, illetve az áldozatokat, hogy elítélje az előző rendszert. Úgy 
gondolja, hogy ez is egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni. A bizottság a Bán Tibor 
és Füleki András utcák esetében javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje meg a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását. Tudomása szerint, egy neves ember nevét csak a 
halálát követő öt év eltelte után lehet adni egy utcának. Bodor Tamás értesülése szerint, helyi 
rendeletben lehet szabályozni a névadást, amennyiben az illető a település díszpolgára. özv. 
Horthy Istvánné nevével kapcsolatban vetődött fel ez a kérdés, ezért szeretné, ha a jegyző úr 
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 utána nézne a jogi szabályozásnak. A Gyöngyvirág út elnevezés is azért került a listára, mert 
ez volt özv. Horthy Istvánné kedvenc virága, és ha nem lehet róla elnevezni az utcát, akkor ez 
az elnevezés köthető lenne hozzá. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a bizottság a javasolt utcaneveknél azt is figyelembe vette, hogy egy kis 
rövid utcához milyen név illik, illetve az utca méltó legyen az elnevezéshez. Amennyiben a 
képviselő-testület jóváhagyja a bizottság által javasolt utcaneveket, akkor az utca lakóit 
felkeresik, és a két javaslat közül választhatják meg a lakók az utcájuk nevét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a járási hivatal vezetője ígéretet tett arra, hogy a 
névváltoztatással kapcsolatos ügyintézésben segítséget nyújt. Az utcákban egy-egy 
utcabizalmit kell választani, aki átvételi elismervénnyel összegyűjti a lakók okmányait, és az 
okmányirodában elkészítik az új iratokat.  
 
CSATÁRI LAJOS: a bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy a könyvtárnak Földes 
Jolán Könyvtár nevet adják. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ:  a bizottsági ülést követően átbeszélték a Földes Jolán névválasztást. 
Személy szerint, nem javasolja ezt a nevet a könyvtárnak. Földes Jolán Kenderesen született 
és húszéves kora után emigrált az országból. Párizsban dolgozott titkárnőként, és a munkája 
mellett írogatott. Hét regényt írt, közülük az egyik legsikeresebb: A halászó macska uccája. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy az intézmény névadására egy későbbi ülésen térjenek 
vissza, tekintettel arra, hogy ez nem függ össze az utcanevek módosításával. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, az nagyon szubjektív, hogy ki melyik író műveit 
szereti. A névválasztásnál ez nem elsődleges szempont. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy az intézmény elnevezése előtt kérjék ki a lakosság 
véleményét és kérjenek javaslatokat a könyvtár nevére. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 109/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a Szociális és Kulturális Bizottság tájékoztatója Kenderes város –XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerekhez köthető – utcaneveinek felülvizsgálatáról  
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Szociális és Kulturális Bizottság tájékoztatóját Kenderes város  
– XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez köthető –  
utcaneveinek felülvizsgálatáról. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Baktai Kálmán Szociális és Kulturális Bizottság elnöke, Helyben 
  
 é r t e s ü l n e k . – 
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10.  n a p i r e n d i  p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a) 
Előterjesztés a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bővítésnek előkészítése 
Kenderesen”” című, KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázat előkészítő 
szakaszában felmerülő költségek finanszírozásával kapcsolatos kölcsönszerződésről 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 110/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bővítésnek előkészítése Kenderesen” című, 
KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában felmerülő 
költségek finanszírozásával kapcsolatos finanszírozási szerződésről 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízhálózat bővítésnek előkészítése Kenderesen” című, KEOP-7.1.0/11-2012- 
0031 azonosítószámú pályázat előkészítő szakaszában felmerülő költségek  
finanszírozásával kapcsolatos finanszírozási szerződést a mellékletben szereplő  
tartalommal elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Pádár Lászlóné polgármester 
 
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. utca 5. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Kenderesi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
  é r t e s ü l n e k . - 

 

b) 
Előterjesztés „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 111/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, hogy a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerint módosítja, továbbá a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja.  
 
2./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, 
tagjainak Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, valamint Bakos 
Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.  

  

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2. /Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
c) 
Előterjesztés „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárást lebonyolító ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 112/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
 „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd 
hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lebonyolító ajánlattevő kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült  
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a  
közbeszerzési eljárás lebonyolítására Bakos László egyéni vállalkozót jelöli ki. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a megbízási szerződést  
készítse el.  

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevővel  
a megbízási szerződés aláírására 444.500 Ft (négyszáznegyvennégyezer-ötszáz  
forint) összegben.  
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Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
  4./ Bakos László ev. 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
  5./ Nardai Dániel ev. 5231 Fegyvernek, Gyóni G. út 27/a. 
  6./ Katona Kft. 5000 Szolnok, Hold utca 31.  
 
  é r t e s ü l n e k . - 

 
 
d) 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés 
érvényességének ismételt meghosszabbításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 113/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés érvényességének 
meghosszabbításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben  
foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a közszolgáltatás folyamatos  
ellátása érdekében a jelenlegi közszolgáltatóval, a Kisújszállási Városgazdálkodási  
Kft.-vel a feladat ellátásra vonatkozóan a fennálló közszolgáltatási szerződés 
meghosszabbításra kerüljön a közszolgáltató kiválasztására irányuló, megindított  
közbeszerzési eljárás lezárásáig. 
  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított közszolgáltatási  
szerződés aláírására. 

 
Erről: 1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 

e) 
A Magyar Piac Szövetkezet Elnökének közleményéről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: önkormányzatunk tagja a Magyar Piac Szövetkezetnek. A napokban a 
Piac Szövetkezet elnöke egy levelet tett közzé a tagok részére, amiben vázolta, hogy milyen 
nemtelen támadás érte a kormány földügy politikáját a földtörvény megalkotása kapcsán. 
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 Szeretné az elnök asszony, ha a képviselő-testület véleményt nyilvánítana, illetve 
amennyiben egyetért közleményével, kifejezné támogatását. Személy szerint, maximálisan 
elítéli azt a hozzáállást, amit tanúsított az ellenzék ebben a témában. Úgy gondolja, hogy ez a 
földtörvény, olyan garanciákat épített be a magyar föld magyar kézben tartására, ami kézzel 
fogható. Minősíthetetlennek tartja azokat a támadásokat, amelyek a vidékfejlesztési minisztert 
és a tárcát érik. Szeretné, ha a képviselő-testület kialakítana egy véleményt, amelyet 
továbbítani fog, ezzel is megerősítve a földtörvényt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: uniós tagállamként be vannak építve a megfelelő garanciális 
szabályok. Véleménye szerint, Európa egyik legszigorúbb földtörvényét alkották meg 
(mezőgazdasági végzettség, helyben lakás, stb.). Mindamellett, hogy nagyon sokan nem 
értenek egyet a földtörvény létjogosultságával nagyon sok vidéki embert érint, ezért javasolja, 
hogy egy kivonatos szerkesztett változatot tegyenek közzé a helyi újságban. A 
földértékesítéssel kapcsolatban az a személyes véleménye, hogy nem kell eladni a földet. Őt 
hiába keresi meg bárki vételi szándékkal, ha nem kívánja eladni a földet. Több oldalról 
támadják a törvényt: az 1200 hektár, illetve 1800 hektár maximum használható terület, 
visszamenőleg nem lehet értékesíteni a földeket. Úgy gondolja, hogy az éles kritikák ellenére 
egy jó törvény született. 
 
CSATÁRI LAJOS: az 1200 hektár kiegészülhet állattartás és vetőmagtermelés esetén 1800 
hektárra. Számára kérdésként vetődik fel, hogy ha olyan célokat fogalmaznak meg, hogy az 
úgynevezett nagybirtok terhére kell növelni a családi a gazdaságot és a nagybirtok körülbelül 
20 %-os, akkor a helyi viszonyokat is meg kellene nézni. Kétségtelen, hogy bizonyos növényi 
kultúráknak meg van a maga optimális földterülete. Vitathatatlan a nagybirtok létjogosultsága 
is. Úgy véli, hogy a 20 %-os törekvés nagyjából megfelel az optimális szerkezetnek. 
Mindenféleképpen tudomásul kell venni, tetszik, vagy nem tetszik, hogy az ország egy olyan 
szövetségi rendszerben van, amely meghatároz bizonyos jogosultságot. Az, hogy mi az EU 
tagjai vagyunk, az jogosultságot jelent az európai uniós tagállamokban élő polgárok számára. 
Úgy gondolja, hogy a jelenlegi körülmények között igyekeztek egy optimális törvényt alkotni. 
Megjegyezte, hogy korábban az úgynevezett zsebszerződéseket természetes személyek 
kötötték meg. Számára már 1990 előtt is elvi kérdés volt, hogy nem adta el a tanyáját holland 
állampolgároknak.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felhívás lényege, hogy alázattal kell mindenkinek viseltetnie a 
magyar földdel, az azon dolgozókkal, a gazdálkodókkal szemben, alázattal a Parlamenttel és 
alázattal az országgal szemben. Mi a földeken termelők és dolgozók, a vidék lakossága 
követeljük, hogy Gőgös Zoltán nyilvánosan kérjen bocsánatot az elmúlt hetekben tett 
cselekedetei és kijelentései miatt. Kövesse meg a megrágalmazott gazdákat, a vidéki 
embereket. Azt kérik, hogy csatlakozzanak ehhez a felhíváshoz. 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával és 1 fő 
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 114/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a Magyar Piac Szövetkezet közleményéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Magyar Piac Szövetkezet Elnökének felhívását és úgy döntött, hogy 
 csatlakozik a felhíváshoz. 
 
 Erről: 1./ Magyar Piac Szövetkezet elnöke 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k. - 
 
 
f) 
A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi Telephely 
kérelméről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Baptista Szeretetszolgálat Gyermekjóléti és Családsegítő irodája 
azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat a költségvetéséből 
pénzkeretet biztosítson a villamos energia visszakapcsolására a rászoruló családok részére. 
Több olyan gyermekes család van a településen, ahol kikapcsolták a villamos áramot és ezek 
a családok önerőből nem tudják azt visszakapcsoltatni. Az intézmény vezetése kérte, hogy az 
önkormányzat előlegezze meg az áram visszakötés díját a családoknak, melyet részletekben a 
lakásfenntartási támogatásból, illetve a közmunka béréből fizetnének vissza.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
MAJZIKNÉ HANYICSIKA VALÉRIA: felvették a kapcsolatot a szomszéd település 
önkormányzatával, ahol elmondták, hogy náluk úgy működik ez a támogatás, hogy a 
polgármesteri keret terhére biztosítják az áram visszakapcsolásának a díját, de nem egyszerre 
valamennyi rászorulónak, hanem egy-két családnak. Értesülései szerint, a kenderesi 
villanyszerelő 120.000,- Ft-ért köti vissza az áramot. A fegyverneki szerelő egy évben belüli 
visszaszerelésnél 65.000,- Ft összegért, egy évben túli visszakötés esetén 75.000,- Ft-ért 
vállalja ezt a munkát. Tudomása szerint, csak olyan szerelő végezheti el a visszaszerelési 
munkák, aki szerződésben áll az E.ON-nal. A számlatartozással ellentétben a visszakötésnél 
az E.ON nem biztosít részletfizetési lehetőséget. A látókörükben több kisgyermekes család él 
áram nélkül, akiknek ez a segítség óriási lehetőség lenne, mivel önerőből ekkora összeget nem 
tudnak kifizetni. Javasolja, hogy elsősorban olyan családok részesüljenek támogatásban, ahol 
a gyermekek veszélyeztetettsége ezáltal elhárulhatna, vagy nagymértékben csökkenne, így 
családvédelmi szempontból nagy jelentőséggel bírna ez a program. A támogatások 
elbírálásánál szeretné, ha a gyermekjóléti szolgálat véleményét figyelembe vennék. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a támogatási szándékkal egyet ért, hiszen egyre több olyan 
család van a településen, ahol kikapcsolták az áramot, de az eljárási folyamatot teljesen 
szabálytalannak tartja. A közfoglalkoztatottak munkabérét folyószámlára utalják, így abból 
nem fogják visszafizetni a támogatást. Az ilyen jellegű segítségnyújtásnál további problémát 
jelenthet a kiválasztási eljárás. Úgy gondolja, hogy a döntés előtt szükség van a támogatási 
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 rendszer kidolgozására és a pénzügyi forrás megjelölésére. Javasolja, hogy a képviselő-
testület ezen az ülésen ne döntsön ebben a kérdésben. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nagyon körültekintően kell eljárni ebben a kérdésben, mivel 
ellenkező esetben egy lavinát indítanak el. Pontosan meg kell határozni a támogatás 
feltételeit, a visszafizetés módját és nem utolsó sorban meg kell jelölni a pénzügyi forrást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy a képviselő-testület a támogatási szabályok 
kidolgozását követően egy későbbi ülésén döntsön ebben a kérdésben. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett Pádár Lászlóné javaslatával. 
 
g) 
Teleki Zoltán r. őrnagy rendőrkapitányság vezetői kinevezéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a megyei rendőrfőkapitány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. (2) bekezdése alapján, kéri a Képviselő-testület állásfoglalását, illetve egyetértését 
a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének a kinevezéséhez. A rendőrfőkapitány 2013. október 
1-jei hatállyal a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének Teleki Zoltán r. őrnagyot tervezi 
kinevezni. Teleki Zoltán r. őrnagy 2012. október 1-től megbízással látja el a kapitányság 
vezetésével járó feladatokat. Úgy gondolja, hogy Teleki Zoltán kapitányságvezető eddigi 
munkájával, szakmai felkészültségével bizonyította, hogy továbbra is alkalmas a vezetői 
feladatok ellátására, ezért javasolja kinevezését. Kenderes közrend-közbiztonsági helyzetét 
figyelembe véve úgy gondolja, hogy a településnek ilyen motivált, tettre kész kapitányra van 
szüksége. 
  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 115/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
Teleki Zoltán r. őrnagy kapitányság vezetői kinevezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségről szóló  

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitány előterjesztését a 
Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről. 
A Képviselő-testület Teleki Zoltán  r. őrnagy kapitányságvezetői 
kinevezésével egyetért. 
 
Erről: 1./ Farkas József r. ezredes Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr- 

     főkapitányság rendőrfőkapitánya 5000 Szolnok, Baross út 39.      
 2./ Teleki Zoltán r. őrnagy mb. kapitányságvezető Karcagi Rendőrkapitányság,  
      5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
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h) 
Előterjesztés Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 146. § (1) bekezdése előírja, hogy a törvény hatálybalépése előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületelnek felül kell vizsgálni és a 
törvénynek megfelelően módosítani 2013. június 30-ig. A társulási megállapodást mindezek 
figyelembevételével módosítani szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 116/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a  Karcag- Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a  
Karcag - Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, melyet a határozat  
melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

 
Erről: 1./ Karcag Városi Önkormányzat 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

           2./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
           3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. - 
 
i) 
Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 
jogszabályváltozásból eredő módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az előző napirendi ponthoz hasonlóan, szintén 
jogszabályi változás miatt szükséges a társulási megállapodás felülvizsgálata, illetve 
módosítása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 117/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot 
hozza: 

 
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 
2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné 

polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
Határid ő: 2013. július 31. 
A végrehajtásban közreműködik:   

 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  4./ Orosz Mihály aljegyző, Helyben 

5./ Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
j) 
Kenderes, Szent István út 32. szám alatti rendőrőrs épület felújítási munkáinál 
jelentkező többletköltség biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a rendőrőrs épület felújításánál többlet költséget eredményezett az 
irattári helyiség és egy további WC kialakítása. Ezek a munkák nem szerepeltek az eredeti 
költségvetésben, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület a fejlesztési céltartalékból 
biztosítson 309.486,- Ft-ot a többletköltségekre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 118/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út 32. szám alatti rendőrőrs felújítási munkáinál jelentkező 
többletköltség biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kenderes, Szent István út 32. szám alatti rendőrőrs épület 
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 felújításnál jelentkező többletköltségekre 309.486,- Ft-ot biztosít 
 az önkormányzat 2013. évi fejlesztési céltartalékának a terhére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
k) 
Kenderes, Szent István út 43. szám alatti rendezvénytér kialakításánál jelentkező 
többletköltségek biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a rendezvénytér kialakítási munkái között nem szerepelt a jégverem 
körbe kerítésének és védőrács beépítésének a költsége, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy 
a többletköltségre a fejlesztési céltartalék terhére biztosítson 120.015,- Ft-ot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út 43. szám alatti rendezvénytér kialakításánál jelentkező 
többletköltség biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kenderes, Szent István út 43. szám alatti rendezvénytér  
 kialakításánál a jégverem kerítésének és védőrács beépítésének 
  többletköltségére 120.015,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2013.  

évi fejlesztési céltartalékának a terhére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
l) 
Lakossági bejelentésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  tájékoztatásul elmondta, hogy a napokban egy kisújszállási lakos 
kereste meg azzal a problémával, hogy a 34-es főút Kenderes - Bánhalma közötti szakaszán 
az összefüggő kátyúk miatt balesetveszélyes a közlekedés. A bejelentő naponta közlekedik a 
munkahelyére Kisújszállásról Kunhegyesre. Ez az útszakasz nagyon igénybe veszi mind a 
gépjárművet, mind a vezetőt. Az útszakasz mielőbbi felújításához kéri a képviselő-testület 
segítségét. Az út a Tiszafüredi Közútkezelő kezelésében van, ezért javasolja, hogy a képviselő 
testület írásban kérje az említett útszakasz felújítását.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 120/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a 34-es főútvonal Kenderes-Bánhalma közötti útszakaszának felújítási kérelméről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert arra, hogy a képviselő-testület  
 nevében írásban keresse meg az Állami Közútkezelő Kht-t a  

34-es főút Kenderes és Bánhalma közötti útszakasz állapotával 
kapcsolatban. A Képviselő-testület a balesetveszély elkerülése 
érdekében, kéri a Közútkezelőt, hogy fokozott figyelmet fordítsanak  
az útszakasz mielőbbi felújítására. 
 
Erről:  1./ Állami Közútkezelő Kht. 5350 Tiszafüred, Igari út 41. 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 

m) Szociális Szövetkezet létrehozásáról 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szociális szövetkezet létrehozásáról a képviselő-testület már több 
alkalommal folytatott beszélgetést. Javasolja, hogy a képviselő-testület egy 
szándéknyilatkozat formájában nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy létre kívánja hozni a 
szociális szövetkezetet. Az önkormányzat önfoglalkoztatóvá válásához úgy gondolja, hogy 
elkerülhetetlen a szövetkezet alapítása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 121/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy az önkormányzat önfoglalkoztatóvá válásához  
szükségesnek látja a szociális szövetkezet létrehozását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a 
szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos előkészítő feladatok 
lebonyolítására. 
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Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. - 

 
n) 
A Kenderesi Néptánc Csoport támogatásáról 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT nagyon sajnálatosnak tartja a Korda Vince Művészeti Iskola 
további működtetése körüli bizonytalanságot. A kenderesi néptáncos gyermekek nyári 
táboroztatásához 100 ezer forintos támogatást kér a képviselő-testülettől. A táborozás során a 
gyerekek a kenderesi lakodalmas táncokat gyűjtik össze és mutatják be. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ támogatja a kérelmet. Úgy gondolja, hogy nem lehet különbséget tenni, 
hiszen a képviselő-testület a Dalma Dance Clubot is támogatta azonos összeggel. 
Maximálisan elismeri a néptáncos gyermekek teljesítményét és a szülők áldozatos munkáját. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testület 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 122/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Néptánc Csoport támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,  
 hogy 100 ezer Ft támogatást biztosít a 2013. évi általános tartalék terhére 
 a Kenderesi Néptánc Csoport részére a nyári tábor megrendezéséhez. 
 A támogatást a Kenderesi Néptánc Csoport Fegyvernek és Vidéke  

Körzeti Takarékszövet Kenderesi Fiókjánál vezetett 69300121-50099177 
számlaszámára utalja. 
  

 Erről: 1./ Kenderesi Néptánc Csoport, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
o) 
I. világháborús emlékkövek elhelyezéséről 
 
BODOR TAMÁS a képviselő-testület hozzájárulását kéri a temetőben lévő 10 db I. 
világháborús - személyekhez nem köthető – emlékkő ligetben történő elhelyezéséhez. 
Szeretné, ha ezek az emlékkövek a ligetben az I. világháborús szobornál kerülnének 
elhelyezésre. Az egyházak képviselőivel megbeszélte, hogy elhozhatók a temetőből ezek az 
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 emlékkövek. A liget közterület, ezért a képviselő-testület engedélye szükséges az 
emlékkövek elhelyezéséhez. Az emlékmű két oldalán szeretné elhelyezni a köveket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 123/2013.(VI.26.) Kt. számú határozata 
I. világháborús emlékkövek elhelyezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul 
 a temetőben lévő I. világháborús – személyekhez nem köthető – 
 emlékkövek Horthy ligetben történő elhelyezéséhez. 
 
 Erről: 1./ Bodor Tamás idegenforgalmi szakmenedzser, Helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
   
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg.
  
VERESNÉ NAGY MARGIT jelezte, hogy a Művelődési Ház emeletén lévő illemhelyiség 
minősíthetetlen állapotban van.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ tájékoztatta a jelenlévőket Kecze István Kisújszállás város 
polgármesterével folytatott megbeszéléséről. Az elmúlt ülésen a képviselő-testülettől azt a 
megbízást kapta, hogy a Kisújszállás Kenderes között tervezett kerékpárút építésével 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot Kisújszállás város polgármesterével. A megbeszélés 
alkalmával Kisújszállás polgármestere a kerékpárút építésétől nem zárkózott el, de mivel a 
tervezett kerékpárút a kenderesi szakaszt érinti nagyobb mértékben, ezért javasolta, hogy 
Kenderes legyen a gesztor település. Várhatóan felgyorsul az autópálya építés, és 2020-ra 
elkészül ez a csomópont is. Fontosnak tartaná, hogy az önkormányzat eddig az időpontig 
rendelkezzen engedélyes tervvel. A két település között nem végződhet kerékpárút, ezért azt 
tovább kell folytatni. Amennyiben elkészül a kerékpárútból egy bizonyos szakasz és meg van 
a kerékpáros közlekedés feltétele, ott az útfejlesztőnek tovább kell folytatni a kerékpárút 
kiépítését. 
 
CSATÁRI LAJOS: az árvízzel kapcsolatban a szolidalítás jegyében a 1376-os telefonszámon 
lehet hozzájárulni az árvízi károk enyhítéséhez, ezen kívül a templomban is fogadják az 
adományokat. A Magyar Posta is árusít 124 forintos bélyeget, amelynek az árából 100 forint 
az árvízkárosultaknak megy. 1918-ban is adtak ki az árvízkárosultak megsegítésére bélyeget, 
amelyek ma már igen értékesek. Bélyeggyűjtőként szívesen ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 
Az elmúlt bizottsági ülésen megjelent Lólé András Magyar úti lakos, aki földet szeretne 
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 bérelni az önkormányzattól. Érdeklődött, hogy van-e az önkormányzatnak olyan földje, amit 
bérbe adott. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ korábban több személy bérelt kisebb fölterületeket az önkormányzattól, 
de a Start Munkaprogram beindításával, ezeket a bérleteket megszüntették. Lólé András 
kérelmét az elmúlt évben már tárgyalta a képviselő-testület. Az Ő általa kért legelőt jelenleg 
más használja, ezért a Magyar úttal szemben az önkormányzat már nem tud több legelőt 
biztosítani. Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselő-testületi döntésének megfelelően az 
árvízi károk enyhítésére átutalásra került 300 ezer Ft  Dunaszentpál község részére. 
Tolmácsolja a képviselő-testület felé Dunaszentpál község polgármesterének köszönetét. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a jelenlévők figyelmébe ajánlja Babochay György „Tegnapok 
Jász-Nagykun-Szolnok megye lóvilágából” című könyvét. A mű 12 két év gyűjtőmunkáját 
tartalmazza. A mű 20 oldalon foglalkozik Kenderessel, a Horthy családdal. A művelődési 
házba minden érdeklődőt szeretettel vár 2013. július 5-én pénteken 18 órakor a helyi 
színjátszó kör előadására, ahol Illyés Gyula Tűvétevők előadását mutatják be.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 17 óra 20 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 26-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                 Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i 
ülése napirendjének elfogadása      105/2013. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     7/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 
    3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
    fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre  
    várható összegéről         106/2013. 
 
3./ Kenderes város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 
     Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem 
     kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     9/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a közösségi 
     együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
     jogkövetkezményeiről 
 
5./ Kenderes város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet a közkifolyók 
     használatának rendjéről 
 
6./A 42/2004.(IV.29.) számú határozattal jóváhagyott 
    Kenderes településszerkezeti tervének módosításáról   107/2013. 
 
7./Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    11/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete 
    a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2004.(V.7.) 
    önkormányzati rendelet módosításáról 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
     Programjának elfogadásáról      108/2013. 
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Napirend:           Szám: 
 
9./ A Szociális és Kulturális Bizottság tájékoztatója Kenderes 
     város – XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez 
     köthető – utcaneveinek felülvizsgálatáról    109/2013. 
 
10./ 
 

a.) a „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bővítésnek  
      előkészítése Kenderesen” című,  KEOP-7.1.0/11-2012-0031 
      azonosító számú pályázat előkészítő szakaszában 
      felmerülő költségek finanszírozásával kapcsolatos 
      finanszírozási szerződésről      110/2013. 
 
b.) „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén 
      a lakossági települési szilárd hulladék rendszeres  
      begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
      közbeszerzési eljárás megindításáról     111/2013. 
 
c.) „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén 
      a lakossági települési szilárd hulladék rendszeres 
      begyűjtése, elszállítása ártalmatlanítása” tárgyú  
     közbeszerzési eljárást lebonyolító ajánlattevő 
     kiválasztásáról        112/2013. 
 
d.) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási 
      szerződés érvényességének meghosszabbításáról   113/2013. 
 
e.) A Magyar Piac Szövetkezet közleményéről    114/2013. 
 
f.) A Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális 
      Központ Kenderesi Telephely kérelméről                                        ----- 
 
g.) Teleki Zoltán r. őrnagy kapitányság vezetői 
      kinvezéséről        115/2013. 
 
h.) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási 
     Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról  116/2013. 
 
i.) A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési 
      Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati 
      Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból 
      eredő módosításáról       117/2013. 
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Napirend:         Szám: 
 

j.)  Kenderes, Szent István út 32. szám alatti rendőrőrs 
      felújítási munkáinál jelentkező többletköltség biztosításáról  118/2013. 
 
k.) Kenderes, Szent István út 43. szám alatti rendezvénytér 
      kialakításánál jelentkező többletköltség biztosításáról   119/2013. 
 
l.) A 34-es főútvonal Kenderes-Bánhalma közötti útszakaszának 
      felújítási kérelméről        120/2013. 
 
m.) Szándéknyilatkozat szociális szövetkezet létrehozásáról   121/2013. 
 
 


