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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 
órakor tartott rendes, 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: Kuczeráné Sípos Judit, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-
Bölcsőde vezetője, Penti Gusztáv,  a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Nagyné 
Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Dr Gaszparjan Karen 
jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Sípos Gyula, Makai János, Veresné Czudor Mária, Lukácsné Németh 
Edit, Balázsiné Hubai Ildikó, Csortos Sándorné, Szabó Ferencné, Andrásiné Kovács 
Gabriella, Jelenné Bana Szilvia, Baranyi Henrietta, Kőváriné Papp Katalin, Makai Jánosné, 
Nyíri Lukácsné, Makai Jánosné, Bankáné Barna Ibolya, Balla Anna, Vízkeleti Lenke, Péter 
Lászlóné, Eszteró Imréné, Farkas Györgyné, Kovács Sándorné érdeklődők, Kun Sándorné, 
Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezetők. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van, 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 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes város Önkormányzatának 135/2013.(VIII.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 2013. augusztus 14-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata 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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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 Kenderesi  Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda –Bölcsőde 
óvodavezetői állására benyújtott pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az óvodavezetői állásra kiírt pályázatra két pályázat érkezett, 
amelyből az egyik érvénytelen volt. Az érvényes pályázatot Kuczeráné Sípos Judit, 
jelenlegi óvodavezető nyújtotta be. A jogszabálynak megfelelően valamennyi szerv, 
illetve közösség véleményt nyilvánított a pályázattal kapcsolatosan. Arra kérte az 
érintetteket, ismertessék  a kialakult véleményeket. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Baktai Kálmán, Krokavecz László, Veresné Czudor Mária, 
Kuczeráné Sípos Judit. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság 2013. július 30-i ülésén 
véleményezte az intézményvezetői állásra beérkezett pályázatot. A bizottsági ülésen 
többen véleményt formáltak a pályázattal kapcsolatosan, illetve kérdéseket tettek fel a 
pályázónak. Elhangzott olyan vélemény, mely szerint nagyon színvonalas pályázatot 
nyújtott be Kuczeráné Sípos Judit. A hozzászóló elismerését fejezte ki bizottsági tagként 
és szülőként is. Kérdésként vetődött fel, hogy az óvodának milyen kapcsolata van az 
egyházakkal, valamint tervezik-e egyházi óvoda indítását? A bizottsági ülésen felszínre 
került, hogy az elmúlt húsz év alatt hány szülő vitte át gyermekét másik iskolába, és 
közülük hány óvónő volt? Egy bizottsági tag érdeklődött, hogy a felzárkóztató 
programban hány gyermek vett részt, és közülük hány gyermek kezdte meg az iskolát. 
Érdeklődtek a pályázótól, hogy tud-e olyan alkalmazottról, aki a közoktatás-vezetői 
képzést szerette volna elvégezni? Elhangzott, hogy a nevelő testületi értekezleten mind a 
12 fő támogatta Kuczeráné Sípos Judit pályázatát. Az értekezleten néhány kritika is 
elhangzott a pályázattal és a vezető személyével kapcsolatosan, amelyet az 
intézményvezető elfogad, és azon igyekszik változtatni. Érdeklődtek, hogy gondolkodik-e 
az utódláson?  Részletesen tárgyalt a bizottság az iskola-óvoda megromlott kapcsolatáról. 
A 9 fős bizottságból 6 fő volt jelen, akik közül 2 fő támogatta, 1 fő ellenvéleménye és 3 fő 
tartózkodása mellett a Szociális és Kulturális Bizottság nem javasolta a Képviselő-
testületnek Kuczeráné Sípos Judit vezetői kinevezését. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Bíráló Bizottság július 31-i ülésén meghallgatta Kuczeráné 
Sípos Judit pályázót. A bizottság tagjai megismerték az intézmény vezetésére vonatkozó 
programját és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit.  A bizottság 
megfogalmazta a pályázóval szembeni kritikákat, észrevételeket. A bizottság felhívta a 
figyelmet az óvoda és az iskola kapcsolatának normalizálására. Megállapították, hogy a 
pályázat kellő részletességgel tér ki az óvoda működésének minden területére, tartalmilag, 
formailag megfelel az előírásoknak. A Bíráló Bizottság egyhangúlag támogatta Kuczeráné 
Sípos Judit vezetői kinevezését. 
 
VERESNÉ CZUDOR MÁRIA: a vélemény nyilvánításra jogosult közösségek közül a 
szülői közösség, a nevelőtestület és a roma nemzetiségi önkormányzat is támogatta a 
pályázatot. A nevelőtestületi értekezleten a 13 fő szavazásra jogosult közül 12 fő, 
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 az alkalmazotti értekezleten 21 szavazásra jogosult közül 18 fő szavazott. Mind a 
nevelőtestületi, mind az alkalmazotti közösség egyhangúan támogatta Kuczeráné Sípos 
Judit pályázatát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a vélemények ismertetése után megkérdezte a pályázót kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni. 

 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: úgy gondolja, hogy a pályázatában leírtak az elmúlt öt 
évben végzett munkáról részletes képet adnak, illetve a további lehetőségeket is 
tartalmazzák. Azt kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy fogadják pályázatát támogató 
szándékkal, hogy továbbra is együtt folytathassák a munkát és megvalósíthassák további 
terveiket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: bővebb tájékoztatást igényelt volna mind a bizottság, mind a szakértői 
bizottság részéről, mert személyesen nem tudott részt venni a bizottság ülésén. A 
pályázattal kapcsolatban az őt jelölő szervezetek képviselőivel egyeztetett, mert úgy érzi, 
hogy kötelessége meghallgatni véleményüket. A vélemények megoszlottak, inkább „nem” 
volt a vélemény, mint „igen”.  A pályázattal kapcsolatban elméleti jellegű és működésbeli 
észrevételei vannak. Az elmondottak alapján jól érzékelhető, hogy mindenki támogatja és 
jónak tartja Kuczeráné Sípos Judit pályázatát, de a döntéshozatali szint emelkedésével a 
támogatás egyre inkább gyengül. Észrevételeit ismertette a jelölő szervezeteivel is, akik 
ezt elfogadták. A pályázat 4. oldalán rendszerelméleti modell van feltüntetve. Ezzel 
kapcsolatban azt javasolja intézményvezető asszonynak, hogy fontolja meg a cél, 
folyamat, szervezet modellt, és ennek alapján próbálja vázolni az intézmény működését. 
Ma már a közszférától is elvárható, hogy hatékonyan, gazdaságosan, racionálisan 
működjön, erre nagyon jó a rendszerelméleti modell. A pályázatot áttanulmányozva azt 
látja, hogy intézményvezető asszony jóval kevesebb ideig volt óvodapedagógus, mint 
óvodavezető. Ő annak a híve, hogy alapos, évtizedes gyakorlat után legyen valaki vezető, 
nem a fordított helyzet támogatója. Természetesen elfogadja, hogy vannak kivételes 
képességű emberek, akik vezetőként is megállják a helyüket egészen fiatal korban, ebben 
az esetben viszont a vezetőnek különbséget kell tenni, hogy a hivatástudat, szakmai 
elkötelezettség mire irányul? Megjegyezte, hogy a 2013/2014 tanévre számított 
óvodapedagógus létszámot a pályázatban foglaltak alapján nem tudta kiszámítani. A 
pályázó a tartalmas és színvonalas munka anyagi elismerését hangoztatja a 9. oldalon. 
Megjegyezte, hogy a közszférában természetes elvárás a tartalmas és színvonalas munka, 
és 100 %-os teljesítményt követelnek mindenkitől, amelyet külön nem díjaznak. Azt 
szeretné, ha ebben a tekintetben nem különülne el a közszféra a versenyszférától. A 
pedagógusok teljesítményértékelésének rendszerével kapcsolatban az a véleménye, hogy a 
vezető szerepe nem hagyható ki, ezért a vezetői értékelést hiányolja. A pályázatban 
megemlítésre kerül a demokratikus, nyílt, őszinte légkör.  Ezzel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy ez nem légkör, hanem vezetési stílus kérdése, amely arra irányul, hogy 
a döntés előkészítés minél szélesebb körben legyen megalapozva.  A napi munkaidővel 
kapcsolatban nagyon magasnak (4,5 óra) tartja az átfedett időt. Több helyen tájékozódott, 
de ilyen mértékű átfedéssel sehol nem találkozott, amely munkaszervezési kérdéseket is 
felvethet. Hiányolja, hogy a gyógypedagógus munkája mellett nem szerepel, hogy hány 
gyereket érint a gyógypedagógiai fejlesztés. Meglepte, hogy 10 év alatt nem sikerült 
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 logopédust beiskolázni, és az élelmezésvezető szakképzett helyettesítése sem megoldott. 
A közelmúltban történt, élelmezéssel kapcsolatos problémára szándékosan nem tér ki, 
ugyanakkor megjegyezte, hogy az ilyen jellegű eset eléggé komoly szervezetlenségre utal, 
és nagyon kell vigyázni, hogy közpénzből működő intézményeknél ne forduljon ilyen elő.  
Összességében az a véleménye, hogy a pályázat bárhol megállta volna a helyét, de mivel ő 
nem szakmabeli, egészen más szemszögből nézi a pályázatot, amely komoly hiányérzetet 
keltett benne. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a pályázat jól elkészített, átgondoltan szerkesztett munka. 
Elismeréssel szólt az óvoda tárgyi feltételeiről, hiszen elmondható, hogy az önkormányzat 
egyetlen olyan intézménye, ahol folyamatosan történtek fejlesztések, kihasználva a minél 
szélesebb körű pályázati lehetőségeket. Csodálja intézményvezető asszony energiáját, a 
család és az intézmény vezetése mellett a közéletben vállalt tevékenységét. Egyetért azzal 
a megállapítással, amely a pályázatban is szerepel, hogy az együttműködés kölcsönös 
bizalom nélkül nem megy, amely hiányzik az iskola és óvoda között. 2007-ben, az előző 
intézményvezetői választáson is ez volt az egyik legfontosabb probléma, amelyet azóta 
sem sikerült megoldani. Az eltelt időszakban az iskolában vezetőségváltás volt, próbáltak 
kezdeményezni, de sajnos a feszültség továbbra is megmaradt a két intézmény között, 
amelyet Kuczeráné Sípos Judit is megemlít. Nem tudja, hogy miért nem tudnak szorosan 
együttműködni. Természetesen nem vitatja az iskola felelősségét sem. Két kardinális 
kérdésen nem tudnak túllépni. Az egyik a rugalmas iskolakezdés értelmezése. Nem érti,   
hogy miért jobb egy 7-8 éves gyermeknek az óvodában maradni, mint  iskolába menni? 
Érdeklődött, hogy van-e az intézménynek kidolgozott programja a nagycsoportban 
maradó gyermekek számára, hogy legyen  célja, értelme annak, hogy az óvodában 
maradnak. Másik fájó pont az elvitt gyerekek kérdése. Az elmúlt évek alatt 11 óvónő 
íratta gyermekét Kisújszállásra. Véleménye szerint a fenntartótól nagyon erős elvárás, 
hogy a gyerekek helyben maradjanak. Úgy gondolja, hogy egy pedagógustól elvárható, 
hogy azon a településen, ahol dolgozik, ahol a munkáját végzi, példát tudjon mutatni a 
többi szülőknek. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: Csatári úr észrevételeire reagálva elmondta, hogy valóban 
kevesebb ideig volt óvodapedagógus, mint óvodavezető. 1992-ben kapta a Képviselő-
testülettől azt a megbízást, amellyel 30 évesen óvodavezető lehetett. Úgy gondolja, hogy 
minden lehetőséget megragadott, hogy a szakmát megtanulja, különböző 
továbbképzéseken vett részt, illetve arra törekedett, hogy óvodapedagógusi munkája is ki 
tudjon teljesedni. A 2013/2014-es évi pedagóguslétszám kiszámításánál képlet alapján 
kell dolgozni, ez nem a vezető dolga, ezt a felsőbb szervek végzik, nekik az ott 
meghatározottakat kell teljesíteni.  100 %-os munkavégzésért valóban mindenki a 
munkabérét kapja, de úgy gondolja, hogy az óvodai kollektíva annyi plusz munkát végez, 
amely nem csak az óvodán belül marad, hanem a település programjaira is kihat, hogy azt 
néha anyagilag is el kell ismerni.  A vezető tekintetében a fő értékelő az önkormányzat.  A 
légkör, illetve vezetői stílus keveredését vélte felfedezni Csatári úr. A pedagógiában 
tudomása szerint az említett vezetői stílus nem létezik. Amennyiben lehetősége lesz rá, 
ebben a tekintetben fogja kérni a segítségét.  Az óvodában is 8 óra a munkaidő, amelyből 
6,5 óra  a gyermekcsoportban eltöltött kötelező óraszám. A törvény lehetőséget ad arra, 
hogy a többi időt az óvodapedagógus az intézményen belül, vagy más helyen töltse el, a 
következő napra való felkészülés érdekében. 
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 Az átfedési időben a gyerekek fejlesztésével is tudnak foglalkozni a kolleganők. Arra 
törekszenek, hogy a nagyobb létszámú csoportokban meg tudják bontani a gyerekeket, 
hogy minél több idő jusson egy-egy gyermekre. A gyógypedagógus státusz megtartására 
nagy szükség lenne a magas számú, hátránnyal küzdő gyermekek miatt. Nagyon 
fontosnak tartaná az állandó logopédus alkalmazását is.  Több próbálkozás történt, de nem 
sikerült eddig megoldani. Az élelmezésvezető helyettesítéséről a bizottsági ülésen is szó 
volt, elmondta, hogy csak képesítéssel rendelkező kollega helyettesítheti az 
élelmezésvezetőt. Mivel a tanfolyam díja 200 ezer Ft körüli összeg, azt sem az intézmény, 
sem az önkormányzat nem tudja finanszírozni. 
 
CSATÁRI LAJOS: értelmezési és szemléletbeli megközelítésekkel nem kíván vitatkozni.  
Véleménye szerint gyógypedagógus képzés levelező szakon is indul. Mindig elismerte 
Kuczeráné Sípos Judit tehetségét, Kenderes egyik legtehetségesebb emberének tartja, de 
egyet kérne, hogy tanulja meg azt a szót, hogy „igen”. Sajnálja, hogy kénytelen volt ezt 
elmondani. 
 
LUKÁCSNÉ NÉMETH EDIT:  a félreértések elkerülése végett kiegészítette, hogy az  
óvodavezető az ellenőrző bizottság tagja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a döntéshozók közül a legnehezebb helyzetben van, mert több 
évtizedes munkakapcsolat van kettőjük között. Az óvoda-iskola kapcsolatával már 
jegyzőként is foglalkozott, és végtelenül bántja, hogy a mai napig nem sikerült rendezni. 
Az a legszomorúbb, hogy nemcsak az óvoda és az iskola szűk közösségét érinti, hanem 
kihat a település életére is. Ha a két intézmény között normalizálódott volna a helyzet, 
közösen tudtak volna tenni annak érdekében, hogy közel 100 gyerek ne járjon át 
Kisújszállásra, és közel 100 gyerek normatívája ne kerüljön el a településről. Az elmúlt 20 
év alatt ez a probléma hatványozódott, és ezen ő személy szerint nem tud túllépni. Az 
egyházi fenntartást a település érdekében szerették volna beindítani, sajnos nem 
tapasztaltak pozitív hozzáállást egyik intézmény részéről sem. Az önkormányzat 
intézményvezető asszony részéről a költségvetés összeállításakor mindig pontos, precíz 
anyagot kapott. Az étkeztetéssel kapcsolatos probléma kapcsán jelezte, hogy az állami 
pénzzel történő felelőtlen gazdálkodás nem engedhető meg. 
 
Dr Barta Zsuzsanna 15 órakor kiment a teremből, így a jelenlévő képviselők száma 6 
fő. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az elmúlt húsz évben valós, kézzelfogható problémát görgettek 
maguk előtt. Az óvoda-iskola kapcsolata minden évben felszínre került. A beiskolázás 
területén nincs megfelelő együttműködés a két intézmény között. Sajnálja, hogy két 
intelligens intézményvezető nem találja meg a közös nevezőt. Az elmúlt 20 év alatt az 
iskolában három intézményvezető volt, sajnálatos módon egyikkel sem tudott 
együttműködni óvodavezető asszony. Hiszi azt, hogy lehetett volna megoldást találni, de  
az óvodavezető asszony részéről nem érzett hajlandóságot a megoldásra.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: az óvoda–iskola kapcsolata megoldható. A probléma 
beiskolázáskor csúcsosodik ki.  Tény, hogy üzenete van annak, hogy sok szülő átviszi 
gyermekét Kisújszállásra. A  kenderesi iskolának többet kell nyújtani, amely nem biztos, 
hogy pénzkérdés. Az egyházi oktatás beindítását kulcskérdésnek tartja a város fejlődése 
érdekében. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az alapvető probléma a két intézmény közötti jó viszony 
kérdése. Amikor azt látják, hogy a kijelölt elsős tanítónőket az óvónők soha nem 
választják, valószínűleg szakmailag nem tartják őket megfelelőnek, ettől kezdve nem 
igazán tudják a viszonyt jobbá tenni. A pedagógusokban joggal van sértődöttség, mert 
nem tartják őket megfelelőnek, hogy gyermekeiket tanítsák. Most volt az első alkalom, 
hogy beiskolázás előtt leültek egymással, megpróbáltak egyeztetni. Amennyiben  28 
gyerek lett volna beiskolázva,  akkor két osztály indulhatott volna, sajnos nem tudták 
megoldani, mert 27 gyerek lett beíratva . Két gyermek  Kisújszállásra iratkozott, illetve 17 
gyerek maradt az óvodában. Tudja, hogy egyre gyengébbek a gyerekek, egyre többet kell 
velük foglalkozni, hogy iskolaérettebbek legyenek. Mivel ezek a gyerekek jóval korábban 
érnek jóval korábban elkezdődnek a problémák. 
 
CSATÁRI LAJOS: az óvoda-iskola viszonyt szándékosan kerülte. Ez nem jogi kérdés, ez 
erkölcsi kérdés. Kuczeráné Sípos Judittól kérdezte, hogy a heti 10 óra kötelező csoportban 
eltöltött időt hogyan teljesíti?  
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: szeptember 1-től lesz 10 óra, eddig 6 óra volt a kötelező 
csoportban eltöltött idő. Úgy teljesítette, hogy amikor szükséges volt, csoportba állt be 
helyettesíteni. 
 
KOVÁCS SÁNDORNÉ: elismeri Kuczeráné Sípos Judit kimagasló munkáját Az óvoda 
felszerelése egyedülálló. Úgy gondolja, hogy mivel a lakosság összetétele megváltozott, 
az óvoda arra hivatott, hogy az iskolára felkészítsen, és úgy érzi, hogy ez mindenek felett 
áll. Sok szülő nem akarja, vagy nem alkalmas arra, hogy felkészítse a gyereket az iskolára, 
ezért hatványozottan jelentkezik  az óvoda elsődleges és kiemelt feladata. Több évtizedes 
pályafutása alatt több vezető óvónővel dolgozott, akikkel maximálisan jó volt az iskola 
kapcsolata. Úgy érzi, hogy nem tanító és óvónő között van rossz kapcsolat, hanem óvoda 
és iskola között. Amikor 20 év alatt nem változik semmi, nem vesz jó irányt az 
együttműködés, akkor itt helyi problémának kell lennie. Mindenkinek arra  kell törekedni, 
hogy egymással összefogva tudjanak dolgozni. Az óvoda első számú feladata a gyerekek 
iskolára való felkészítése, kell, hogy legyen. Úgy érzi, hogy a kenderesi pedagógusok 
keze alól jól képzett gyerekek kerülnek ki. Nem biztos, hogy egészséges az, hogy az 
óvodába visszamarad az a gyerek, aki képességeiben iskolaérett, megtanul olvasni, vagy 
írni,  és rosszul beidegződött olvasás és írástechnikával érkezik az iskolába. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: úgy érzi, hogy a problémák az iskolaérettség kérdésével kezdődnek 
Senki nem gondolhatja komolyan, hogy az óvodavezető asszony megtilthatta volna az 
óvodapedagógusoknak, hogy átvigyék a gyerekeiket Kisújszállásra, ez nem az ő 
felelőssége. Örül, hogy  a hozzászólók kiemelték a pozitív dolgokat, amely sokkal, több, 
mint a negatívum. Az önkormányzattól semmivel sem kapott több pénzt az óvoda az 
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 elmúlt 20 évben mint a többi intézmény, ennek ellenére igen magas fejlettségű  
eszközben, felszereltségben. Rendszeresen karban van tartva az épület, amely az 
óvodavezető asszony érdeme. A pályázat túlságosan szakmai, azt tartalmazza, ami volt és 
amit szeretne, és amit ők szeretnének közösen megvalósítani. Arra kéri a Képviselő-
testületet, támogassák a kinevezést.  
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: mindenki elmondta, hogy ő milyen rossz, és az elmúlt 
húsz évben mennyi rosszat csinált. Számára érdekes, hogy a sok negatívum az elmúlt 3 
évben csúcsosodott ki. Úgy véli, hogy egy probléma miatt nem az egyik vezetőt kellene 
elővenni, hanem közösen kellene megbeszélni a felmerült problémákat. Szívesen vette 
volna, ha az óvoda-iskola rossz kapcsolata mögé tények is vannak felsorakoztatva. Olyan 
ember nincs, aki egész életében nem vét, vagy nem hibázik, ő sem kivétel, de azt 
gondolja, hogy az elmúlt 21 évben sokkal többet tett, az óvodáért, a településért, az 
óvodás gyerekekért, mint amilyen hibákat rónak fel neki. Úgy gondolja, hogy amiért nem 
ő a felelős, azt nem neki kellene hibaként felróni. Egy korábbi döntése kapcsán, nem 
biztos, hogy jó döntést hozott,  de akkor dönteni kellett, és akkor, ott az jó döntésnek tűnt. 
Az elmúlt 21 évben az óvodáért élt, és szó szerint mindent ennek rendelt alá.  
 
Dr Barta Zsuzsanna 15 óra 30 perckor visszaérkezett az ülésre, így a jelenlévő 
képviselők száma 7 fő. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a döntés előtt szeretné elmondani, hogy ez nem a három év alatt 
csúcsosodott ki, mert ez előző kinevezés előtt figyelmeztetésértékű volt, hogy nem kapott 
a Képviselő-testülettől kinevezést, mivel ott is ezek a problémák vetődtek fel, csak  egy év 
múlva sikerült  megbízást kapnia. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta Kuczeráné Sípos Judit 
óvodavezetői állásra benyújtott pályázatát, melyet 2 támogató szavazattal, 2 
ellenvélemény és 3 tartózkodás mellett nem támogatott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 136/2013.(VIII.14.) Kt. számú határozata 

      Kuczeráné Sípos Judit óvodavezetői állásra benyújtott pályázatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Kuczeráné Sípos Judit, Kenderes, Szent István út 75.  szám alatti lakos  
Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői  
állására benyújtott pályázatát nem támogatta. 
 

     Erről: 1./ Kuczeráné Sípos Judit 5331. Kenderes, Szent István út 75. 
               2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
               3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
               4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                    é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megállapította, hogy a pályázó nem kapott többségi szavazatot a 
Képviselő-testülettől, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai lépnek hatályba, 
miszerint az óvodavezető-helyettes végzi az intézményvezetői feladatok ellátását a sikeres 
pályázati elbírálásig.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a jelenlegi vezető egy évre történő megbízását javasolta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jogszabály alapján a sikeres pályázati eljárás lezárásig legfeljebb 
egy évre lehet megbízni a jelenlegi helyettest. Javasolta, hogy szavazzanak a Krokavecz 
László által felvetett javaslatról. 
 
CSATÁRI LAJOS: az általa elmondottakat átgondoltan, megalapozottan, és a jelölő 
szervezetek álláspontjának ismeretében tette. Azt javasolta, hogy Kuczeráné Sípos Judit 
ideiglenes megbízással vigye tovább az intézmény vezetését, és a Képviselő-testület írjon 
ki ismét pályázatot az állás betöltésére. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. §. (16) bekezdése 
alapján, ha az intézményvezetői feladatok ellátásra kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A pályázó nem kapott 
elegendő szavazatot, ezért a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak 
szerint kell eljárni a pályázati eljárás befejezéséig. 
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ:  Kuczeráné Sípos Juditnak van olyan végzettsége, 
amellyel törvényesen tudja vezetni az intézményt, ő nem rendelkezik vezetői 
végzettséggel.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: a jelenlegi helyettes elláthatja az intézményvezetői 
feladatokat a vezető akadályoztatása esetén, a vezetői végzettség hiánya ellenére, amelyet 
a Kormányhivatallal is egyeztetett.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra tette azt a javaslatot, miszerint Kuczeráné Sípos Juditot 
bízza meg a testület az óvodavezetői feladatok ellátásával egy évig. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 3 fő támogató szavazatával, 4 ellenvélemény mellett 
elvetette, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 137/2013.(VIII.14.) Kt. számú határozata 
Kuczeráné Sípos Judit megbízásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
 nem támogatta azt a javaslatot, miszerint Kuczeráné Sípos Juditot bízza meg 
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  a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezető feladatok 
 ellátásával. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
              2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
              3./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben 
              4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
               
                   é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel a Képviselő-testület nem támogatta Kuczeráné Sípos Judit 
intézményvezetői megbízását 1 éves időtartamra, így a szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltak lépnek hatályba. Az eredeti előterjesztés alapján a jelenlegi 
helyettes kötelessége ellátni az intézményvezetői feladatokat a pályázati eljárás 
elbírálásáig. Kérte, erről határozatban döntsenek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazatával, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 138/2013.(VIII.14.) Kt. számú határozat  

      Balázsiné Hubai Ildikó intézményvezetői megbízásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében 
biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
5. § (16) bekezdésére 2013. augusztus 15-től  a pályázati eljárás eredményes  
lezárásáig (legfeljebb egy év) megbízza  
 

Balázsiné Hubai Ildikó 
 
 5331 Kenderes, Jókai út 39. szám alatti lakost a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és 

Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői feladatainak az ellátásával.  
 
 Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény 61-70.§ és a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 14/C § (1) bekezdés 
rendelkezései az irányadók. 

 
 Erről: 1./ Balázsiné Hubai Ildikó 5331 Kenderes, Jókai út 39. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Kenderes, 
       Szent István út 60. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: ebben a döntésben 98 %-ban biztos volt, ezért készült. 
Köszönetet mond polgármester asszonynak, hogy elvette az életét, mert az óvoda, a munkája 
volt az élete. Köszönetet mond azoknak a képviselőknek, akik asszisztáltak, és megmutatták, 
hogyan lehet félreállítani, ellehetetleníteni, bosszút állni egy emberen. 2010. augusztus 13-án  
amikor polgármester asszony elmondta, hogy indul polgármesternek, tisztában volt azzal, 
hogyha ő nyer és nem a másik polgármester jelölt, ez a nap eljön. Figyelték, hogy gyors halált 
szán neki, vagy lassan csepegteti a mérget. Elmondta, hogy csalódott benne, és hogy tervei 
voltak vele. Nem csalódhatott, mert a választások alatt és előtt is  nyílt lapokkal játszott, 
felvállalta hovatartozását Itt csak ő csalódhatott. Felajánlotta segítségét, de, nem kellett. 
Szomorú, hogy a politika begyűrűzött a szakmába, és polgármester asszony személyes 
érzelmein, sérelmein nem tudott felülemelkedni. Sok mindent el lehető tőle venni, de azt, amit 
elért, ami a nevéhez fűződik, azt nem senki nem veheti el tőle. Büszke rá, hogy egy ilyen 
csapatnak lehetett a vezetője, egy ilyen kollektívával dolgozhatott együtt,. A közösen eltöltött 
időt, a közös munkát, az élményeket, emlékeket sem veheti el senki. Biztos benne, hogy 
Kenderesen nincs másik ilyen közösség, az országban sem sok található. Kéri, becsüljék meg 
őket. Emelt fővel távozik, bár 21 év után nem egyszerű tudomásul venni, hogy nem kell, és 
félresöpörték. Kenderesi pályafutása alatt három kitüntetést kapott, nagyon büszke rájuk, ezek 
városi kitüntetések voltak, Mégis a legbüszkébb egy negyedik díjra. 2008-ban kapott a 
kollegáitól olyan Oscar díjat, amely a világ  legjobb szilvájának jár, olyat senki nem kapott, 
olyan egyedül neki  van a világon. Sok minden lehet tenni, elválaszthatnak, de szét nem 
szakíthatnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte Kuczeráné Sípos Judit eddigi munkáját. Nem kíván 
reagálni az elhangzottakra, mert háromnegyed része nem valóságon alapul. Ezzel lezártnak 
tekinti a napirendet. 
 
 
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 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ örömmel tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a tegnapi nap folyamán 
a Belügyminisztériumban aláírásra került az önkormányzat egyedi elbírálású projektje. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium ellenjegyzését követően megtörténhet a hatósági szerződés 
aláírása. A szerződés aláírása után elkezdődhet a telep adás-vételének jogi előkészítése. Úgy 
gondolja, hogy ez valamennyiünket örömmel tölt el, hiszen ez nagy lehetőséget biztosít a 
továbbiakban az önkormányzatnak a különböző START mintaprogramok eredményes 
megvalósításához. 
 
a) Előterjesztés elidegenítési tilalom és beépítési kötelezettség törléséről Kenderes, 
Turgonyi út  1726/27 hrsz- ú ingatlan vonatkozásában 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Molnár Andrea Kenderes, Jókai út 32/a. szám alatti lakos azzal a 
kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a Kenderes, Turgonyi út 1726/27 hrsz-ú 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési tilalmat és beépítési kötelezettséget törölje a testület. A 
kérelmező az ingatlant értékesíteni kívánja. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 139/2013.(VIII.14.)  Kt. számú határozata 
Kenderes, Turgonyi út 1726/27 hrsz-ú beépítetlen telekre bejegyzett elidegenítési tilalom és 
beépítési kötelezettség törléséről 
      

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Kenderes, Turgonyi 
út 1726/27 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanról a tulajdoni lap  
III/4. sorszám alatt 30976/1990.02.16 számú földhivatali bejegyző határozattal 
bejegyzett elidegenítési tilalom és beépítési kötelezettség  törléséhez hozzájárul. 

 
Erről: 1./ Molnár Andrea Kenderes, Jókai út 32/a. 

  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
           3./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k , - 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a kerékpárút építés tárgyában 
alpolgármester úr megbeszélést folytatott Kisújszállás város polgármesterével. Úgy gondolja, 
hogy a kerékpárút építésével kapcsolatban elindult egy kedvező folyamat A kisújszállási 
önkormányzat által megkért anyagok továbbításra kerültek.  
 
b) Kenderes, Dobó út 36. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Sárközi Józsefné 500 ezer forint vételárért felajánlotta az öröklés útján 
tulajdonába került Kenderes, Dobó út 36. szám alatti telkes ingatlant. A szóban forgó ingatlan 
a néhai Kovács Károly tulajdona volt, amely időközben leégett. Úgy gondolja, hogy az 
önkormányzatnak nincs szüksége erre az ingatlanra, ezért javasolja, hogy ne fogadja el a 
képviselő-testület ezt a felajánlást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 140/2013.(VIII.14.)  Kt. számú határozata 
Kenderes, Dobó út 36. szám alatti ingatlan felajánlásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 nem áll módjában elfogadni a Sárközi Józsefné által 500 ezer Ft vételárért 

felajánlott Kenderes, Dobó út 36. szám alatti ingatlant. 
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Erről: 1./ Sárközi Józsefné 
 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 3./ Irattár 
 
 é r t e s ü l n e k . - 

 
 
c) A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület Kenderesi Csoportjának 
kérelméről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Mozgássérült Csoport vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő-
testülethez, hogy a 2013. szeptember 14-én megrendezésre kerülő Rokkant nap 
megszervezéséhez 50 ezer forint támogatást kérjen. A szervezet évek óta önkormányzati 
támogatás nélkül működik közel 300 fős taglétszámmal. A szeptemberi rendezvény keretében 
szakmai napot is szerveznek. A külső vendégek száma előreláthatólag 120 fő lesz. A csoport 
igen kevés összegből gazdálkodik, ezért kéri a képviselő-testület támogatását.  
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: a költségvetésben nem szerepel ez az összeg, ezért a 
támogatás csak a költségvetési céltartalékból biztosítható.  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 141/2013. (VIII.14.)  Kt. számú határozata 
a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület Kenderesi Csoportjának 
támogatásáról 

          
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy 50 ezer Ft támogatást biztosít a 2013. évi költségvetés általános  

működési céltartaléka terhére a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok  
Megyei Egyesület Kenderesi Csoportja részére a Rokkant nap  
megrendezésének költségeihez. 

  
 Erről: 1./ Bodor Andrásné a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
       Egyesület Kenderesi Csoportjának vezetője, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k , - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ örömmel számolt be arról, hogy a településen két roma származású 
kislány felvételt nyert a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre. Koszta Bélának a 
lányairól van szó. A testvérpár nagyon tehetséges, sajnos az egyik kislány komoly 
betegségben szenved. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a két gyermek tanítatását. 
Igyekeznek minden külső segítséget, támogatást, ösztöndíjat igénybe venni. A tanulmányok 
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 megkezdésénél nagy gondot jelent, hogy a lányoknak nincs laptopja. Szeretné, ha a 
képviselő-testület gondolkodna, hogy milyen formában tudna segítséget nyújtani a családnak. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ folyamatosan figyelemmel kísérte a lányok tanulmányait. A 
nyelvvizsga díját és a felvételi kérelemhez kapcsolódó költségeket saját pénzéből fizette ki. 
Talált olyan pályázati lehetőséget is, amely segítséget nyújt a továbbtanulásukhoz. Ezt a 
pályázatot szeptember 8-ig lehet benyújtani. Mindenképpen szeretné, ha a képviselő-testület 
valamilyen formában támogatást nyújtana a gyermekek tanulásához. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN javasolja, hogy keressenek meg levélben nagyobb 
számítástechnikai vagy egyéb cégeket, akik talán tudnak üzemképes állapotban lévő, használt 
laptopot adni. 
 
SÜVEGES LAJOS: a Baptista Szeretetszolgálattól is lehetne segítséget kérni. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: sajnos a Baptista Szeretetszolgálat ebben a kérésben nem tudott 
segíteni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: mindenképpen keresni kell a lehetőséget a két laptop beszerzésére. 
Emlékezete szerint, a településen roma származású fiatal még nem nyert felvételt 
felsőoktatási intézménybe. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy szervezzenek egy jótékonysági  koncertet Baktai Anikó 
felkérésével. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ő is gondolt a jótékonysági koncert megszervezésére, de tudomása 
szerint a közeljövőben Baktai Anikó külföldre megy dolgozni. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a jótékonysági koncert szervezését jó ötletnek tartja. A 
koncerten felléphet Baktai Csaba és a közelmúltban alakult helyi roma zenekar is. A 
belépőjegyekből befolyt összeg segítséget nyújthat a laptop beszerzéséhez. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  nagyon jó ötletnek tartja a jótékonysági est megszervezését. A 
belépőjegyek árából befolyt összeget pedig a két diáklánynak adják. Mindenképpen javasolja 
a képviselő-testületnek a gyerekek támogatását. A jó tanulmányi eredményeik mellett, ezek a 
lányok nagyon szerények, tisztelettudók, ezért biztos abban, hogy nem csak a felvételit, 
hanem a főiskola eredményes befejezését is meg tudják valósítani. A főiskolai tanulmányok 
befejezését követően az iskola és a családsegítő szolgálat egy-egy jól képzett roma 
munkatárssal gazdagodhatna, illetve jó példával szolgálhatna a helyi roma gyerekek számára 
is. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a lánya az egri főiskolán tanul, ahol laptop bérelési lehetőséget 
biztosítanak. Évi harminc ezer forintot és félévenként öt ezer forint laptop használati díjat kell 
fizetni.  
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkéri a képviselő társát, hogy nézzen utána, hogy a debreceni 
egyetemen van-e ilyen lehetőség. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: megpróbálják megkeresni azokat a nagyobb cégeket is, akikkel 
a különböző pályázatok során kapcsolatba kerültek. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  a Szociális és Kulturális Bizottság elnökeként szívesen elvállalja, hogy a 
bizottsága megszervezi a jótékonysági estet. 
 
CSATÁRI LAJOS: korábban az önkormányzat vásárlási szándékkal megtekintette a Rákóczi 
út 20. szám alatti ingatlant. Ez a lakás jelenleg ismét eladó. Az önkormányzatnak nagy 
szüksége lenne szolgálati lakásra, ezért célszerűnek tartaná felvenni a kapcsolatot az eladóval.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Dózsa Gy. és a Szent I. úti önkormányzati épületek egy-egy 
részét a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok  bonyolítására használják. Javasolja, hogy 
egy épületbe csoportosítsák ezeket a feladatokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a MÉM telep megvásárlása után a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
feladatok bonyolítása kikerül a telephelyre. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ jelezte, hogy a Turgonyi út és a Felsőföldi út között lévő 7 db telek, 
amit a sportegyesület használ nagyon elhanyagolt, gazos állapotban van. Mielőbb le kellene 
zúzni, és ki kellene szántani ezt a területet. A jövő évet illetően el kellene gondolkodni azon, 
hogy ezt a területet – megfelelő feltétel és pályázati rendszer kidolgozása mellett – 
veteményes parcellaként biztosítsák az igénylők részére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ minden érdeklődőt szeretettel vár augusztus 19-én 17,30 perckor 
tartandó ünnepségre. Mivel más kérdés, bejelentés nem volt a nyílt ülést 16 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus  
14-i ülése napirendjének elfogadásáról                                                       135/2013. 
 
1./ Kuczeráné Sípos Judit óvodavezetői állásra benyújtott pályázatáról     136/2013. 
 
     Kuczeráné Sípos Judit megbízásáról           137/2013. 
 
     Balázsiné Hubai Ildikó intézményvezetői megbízásáról        138/2013. 
 
2./  
a.) Kenderes, Turgonyi út 1726/27 hrsz-ú beépítetlen telekre bejegyzett 
     elidegenítési tilalom és beépítési kötelezettség törléséről        139/2013. 
 
b.) Kenderes, Dobó út 36. szám alatti ingatlan felajánlásáról        140/2013. 
 
c.) A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület 
     Kenderesi Csoportjának támogatásáról          141/2013. 


