
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 16 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő. 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály osztályvezetője, Balázsiné 
Hubai Ildikó a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott 
intézményvezetője, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetője, Fodor Imre 
köztisztviselő, Bana István, Korpás Bálint, Dr. Ila Erzsébet meghívottak, Kun Sándorné, Lódi 
Jánosné jegyzőkönyvvezető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat vagyon és 
felelősségbiztosításáról szóló előterjesztést vegye le a képviselő-testület a napirendek közül. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 152/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 16-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 

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

Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 

  é r t e s ü l n e k . – 
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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. első félévi költségvetésének 
végrehajtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 153/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását  

523.254 ezer Ft bevétellel 
411.638 ezer Ft kiadással 

a 2., 3. és 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselő-testület a 4. és 
9/a. számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel: 

 
-  személyi jellegű kiadások: 151.225 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelő járulékok: 30.874 ezer Ft 
-  dologi jellegű kiadások: 126.679 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 79.882 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 190.032 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 47.784 ezer Ft 
-  kölcsönök 560 ezer Ft 
-  finanszírozási kiadások 3.000 ezer Ft 
-  függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -31.958 ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         290 fő 
 

3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselő-testület a 2., 3. 
és 9/a. számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezéssel: 

 
-  működési bevételek: 51.358 ezer Ft 
- közhatalmi bevételek:                                 31.557. ezer Ft 
-  támogatások: 405.345 ezer Ft 
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-  kiegészítések és visszatérülések 2.378 ezer Ft 
-  felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 8.913 ezer Ft 
-  támogatásértékű bevételek: 190.500 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése: 188 ezer Ft 
-  hitelek: 13.602 ezer Ft 
-  függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 5.293 ezer Ft 
 

4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 
tervezett határidőkre biztosítani szükséges. 

 
5. A második félévi feladatok végrehajtása során a működtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
 

- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- Figyelemmel kell lenni a költségvetési rendeletben meghatározott minden 

intézményt érintő zárolásokra. 
- A pályázati lehetőségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 

az előirányzat módosításokat legkésőbb 2013. december 31-re a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni. 

- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2013. évi 
forrásaiból keletkező bevételek érdekében az Óvoda a feladat mutatókat nézze 
át és a szükséges korrekciókat végezze el 2013. október 31-ig. 

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

2.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési 
díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2005.(XII.7.) önkormányzati rendelettel 
kapcsolatos törvényességi felhívásról 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálta az Önkormányzat talajterhelési díjjal 
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 27/2005.(XII.7.) önkormányzati rendeletét. A 
felhívásban szereplő észrevételek alapján, a rendeletben elvégezték a szükséges 
módosításokat. Javasolja a rendelet-tervezet alapján a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete 

 
 a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról  

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyző 
 
 
 
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 közterület használat rendjéről szóló 9/2008.(VI.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a rendelet módosítását a mozgóképekről szóló 2004. évi II. 
törvény módosítása indokolta. A városban ugyan nem gyakori a játékfilmek forgatása, de a 
törvény előírásának eleget kell tenni, ezért javasolja a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

                                                                
14/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelet 

 
a közterület használat rendjéről szóló 9/2008.(VI.18.) önkormányzati  

rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyző 
 
 
 
4.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a hulladékról szóló törvény módosította a vízgazdálkodásról 
szóló törvényt, amely alapján a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, 
mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található 
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A törvény alapján a települési 
önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati rendeletében kell megállapítani a 
közszolgáltatás tartalmát, az ellátott terület határait, a közszolgáltatás ellátásának rendjét, 
módját, időtartamát, az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható 
díj legmagasabb mértékét stb. Az önkormányzatnak a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-
vel van közszolgáltatási szerződése. Tájékoztatásul elmondta, hogy írásban kezdeményezte a 
TRV Zrt-nél a közszolgáltatási szerződés módosítását egyrészt a közkifolyók használata után 
fizetendő vízdíj beszedésével kapcsolatban, másrészt a szerződés időtartamát érintő változás 
miatt. Javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet alapján a rendelet megalkotását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  
   

15/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelete 
  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyző 
 
 
 
5.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
A Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állására 
kiírandó pályázati felhívásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a pályázati kiírásban a pályázati feltételek között öt éves szakmai 
gyakorlat szerepel. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt pontosítsák, és öt éves 
óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot határozzanak meg. Szeretné 
továbbá, ha a pályázati kiírásban előnyként szerepelne a vezetői gyakorlat (1-3 év, vagy 5 év). 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben legalább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat szerepel az intézményvezetői megbízás feltételeinél. 
Az előző pályázati eljárásban sem volt sok pályázó, ezért attól tart, hogy ha tovább szűkítik a 
feltételeket, akkor nem lesz jelentkező. A vezető tapasztalat előnyként történő 
figyelembevételét támogatja. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  nehéz helyzetben van az önkormányzat, mivel helyi munkavállalóval 
nem tudja betölteni az intézményvezetői munkakört tekintettel arra, hogy senki nem 
rendelkezik intézményvezetői szakképzettséggel. Számára elsődleges szempont, hogy a helyi 
szakembereket részesítsék előnyben.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a jogszabályban meghatározott pályázati feltételektől a képviselő-
testület nem térhet el és csak a megfelelő képesítéssel rendelkező pályázót nevezheti ki. A 
helyi óvodapedagógusokat biztatta, hogy kezdjék el a az intézményvezetői szakképesítés 
megszerzését. Véleménye szerint, a Csatári Lajos képviselő társa által javasolt pontosításnak 
nincs akadálya. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyet ért az öv éves óvodapedagógus munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat előírásával. 
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DR. GASZPARJAN KAREN: a nemzeti köznevelésről szóló törvény 67. § (1) bekezdés c) 
pontja legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatot ír elő. Az adott 
pedagógus munkakör betöltéséhez óvodapedagógus szakképzettség szükséges. 
 
CSATÁRI LAJOS javasolja, hogy a pályázati felhívásban legalább öt éves óvodapedagógus-
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat szerepeljen és egészítsék ki a felhívást azzal, hogy a 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent az 1-3 év közötti vezetői gyakorlat. Visszautal az előző 
megbízásra, ahol három éves szakmai gyakorlat volt. Úgy gondolja, hogy akkor nagyon 
megengedőek voltak. Mindenképpen szükségesnek tartja kettéválasztani a munkakör alapján 
szerzett szakmai gyakorlatot a vezetői gyakorlattól. A javasolt pontosítás követi a jogszabály 
előírásait. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a vezetői megbízás időtartama alatt az óvodapedagógusnak is 
van kötelező óraszáma. 
 
CSATÁRI LAJOS: a helyi óvodapedagógusok többsége rendelkezik öt éves óvodapedagógusi 
gyakorlattal, ezért úgy gondolja, hogy a pontosítás nem érinti hátrányosan a helyi pályázókat. 
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ:  igazán nagy jelentősége van annak, hogy valaki óvónőként 
megszerezze a szükséges szakmai gyakorlatot, de e mellett ugyanolyan fontos az 
intézményvezetői szakképzettség megszerzése is. Személyes tapasztalata alapján elmondhatja, 
hogy amíg óvónőként bármikor megállja a helyét, addig az óvodavezetői feladataival igen 
nehezen boldogul.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Csatári Lajos képviselő által javasolt módosító 
javaslatot, mely szerint a pályázati felhívásban a pályázati feltételeknél legalább öt éves 
óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat szerepeljen és kerüljön bele a 
felhívásba az, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelent az 1-3 év között vezetői gyakorlat. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a módosító javaslatot 6 fő egyhangú 
szavazatával támogatta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 154/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői állására kiírt 
pályázati felhívásról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi Tarka-Barka 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (5331 Kenderes, Szent István út 60.) óvodavezetői 
állásának betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

- főiskola, óvodapedagógus,  
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
- óvodapedagógus-munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
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- magyar állampolgárság, 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- büntetlen előélet és cselekvőképesség. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 1-3 év közötti vezetői tapasztalat. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- a végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
- a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlat igazolása, 
- szakmai önéletrajz,  
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

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

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

(1) bekezdésének a) pontja szerinti időben vagyonnyilatkozatot tesz. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az óvoda 
szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; 
döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
nem utal más hatáskörébe. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 60. 
 
Bérezés és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
 
A megbízás időtartama:  5 év 
 
A megbízás: 2014. január 1. napjától -  2018. július 31. napjáig tart. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20. 
 
Az önkormányzat – szükség esetén – lakást biztosít. 
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel Pádár Lászlóné polgármester 5331 
Kenderes, Szent István út 56. címre kérjük benyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: 
Pádár Lászlóné polgármester (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-109 
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Erről: 1./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Tarka-Barka óvoda intézményvezetője, Kenderes, Szent István út 60. 
          4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési csoportja, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
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 részvény tulajdon szerzéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja 
az előterjesztést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény rendelkezik 
arról, hogy a jelenleg 100 %-ban a Magyar Állam tulajdonában álló társaságokban az 
üzemeltetés jogszerű megteremtése érdekében  az ellátásért felelős települési önkormányzatok 
részvény tulajdont kell, hogy szerezzenek. Kenderes Város Önkormányzata a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződést a település vízellátására. A 
szerződés csak akkor marad érvényben, ha Önkormányzatunk megvásárolja a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10.000.-Ft névértékű törzsrészvényét,  részvényenkénti 
kisebbségi diszkonttal számított vételáron - a részvény értékének megállapítására elkészült, 
hatályos vagyonértékeléssel egyezően - 38.200.- forintért. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 155/2013.(IX.16.) Kt. számú határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. törzsrészvényének tulajdonszerzéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 az előterjesztést és úgy döntött, hogy megvásárolja a Tiszamenti 
 Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10.000,- Ft névértékű törzsrészvényét 
 - a részvény értékének megállapításra elkészült hatályos vagyonértékeléssel 
 egyezően – 38.200,- Ft-ért. 
 
 Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 
való csatlakozásról 2014. évre 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 156/2013.( IX.16.) Kt. számú határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
2014. évre 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
 önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, 
 egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni 
 kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
 Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2014. évre. 
 
 A kiírás határideje: 2013. október 14. 
 Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1418 
                       2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
a.)  
 
Tájékoztató Kenderes város – XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez 
köthető – utcaneveinek felülvizsgálatáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte Baktai Kálmánt, a Szociális és Kulturális Bizottság elnökét, 
ismertesse, hogy az utcanevek felülvizsgálata jelenleg milyen stádiumban van. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság júniusi ülésén megtárgyalta a XX. 
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető utcanevek megváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. A bizottság a Rózsa Ferenc, Sallai Imre, Felszabadulás, Vörös Hadsereg, 
Ságvári Endre, valamint Fürts Sándor utcanevek megváltoztatását javasolta a Képviselő-
testületnek. A Bán Tibor, valamint Füleki András utcák esetében állásfoglalást kértek a 
Magyar Tudományos Akadémiától arra vonatkozóan, hogy szükséges-e ezeknek a neveknek a 
megváltoztatása. A levelet személyesen ő, mint a bizottság elnöke írta alá. A megérkezett  
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válaszból kiderült, hogy csak és kizárólag a polgármester kérhet állásfoglalást ilyen esetben. 
A bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy álljon el az állásfoglalás újbóli 
beszerzésétől az idő rövidsége miatt, továbbá azért, mivel ez a két név a Magyar Tudományos 
Akadémia rendszerében nem szerepel. A bizottság minden érintett utca esetében két 
alternatívát javasolt, amelyhez az utca lakóinak véleményét is figyelembe fogják venni. A 
bizottság tagjai személyesen fogják felkeresni az érintett utcák lakóit. Minden esetben a 
nagyobb támogatottságú javaslatot fogják a Képviselő-testület elé terjeszteni 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
CSATÁRI LAJOS: a maga részéről a Bán Tibor és Füleki András utcák neveit nem javasolja 
megváltoztatni. Úgy tudja, hogy a Bán Tibor utca esetében az ott lakók kezdeményezték az 
utcanév megváltoztatását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: személy szerint ő sem javasolja a fenti két utca nevének 
megváltoztatását. A lakossági visszajelzések alapján nem biztos abban, hogy az utca lakóinak 
többsége szeretné a névváltoztatást. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: amennyiben olyan utca nevet szeretnének megváltoztatni, 
amely nem szerepel a Magyar Tudományos Akadémia nyilvántartásában, akkor az költséget 
fog jelenteni a lakosságnak. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: álláspontja szerint az érintett utcák lakóit egyenként fel kell 
keresni és kikérni véleményüket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az idő rövidsége miatt fel kell gyorsítani a vélemények bekérését, hogy 
minél hamarabb tudjon dönteni a testület az utcanevek megváltoztatásáról. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a lakosságot arról is tájékoztatni kell, hogy amennyiben olyan 
utcák nevei kerülnek megváltoztatásra, amely a Magyar Tudományos Akadémia 
állásfoglalása alapján nem szerepel a rendszerben, az költséget jelent az utca lakóinak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az a kérése a bizottság felé, hogy a következő testületi ülésre kerüljön 
beterjesztésre az utcanevek megváltoztatásáról szóló előterjesztés. 
 
b.) 
 
Előterjesztés „Határtalan Kultúra”- Kultúra és ifjúság , határon innen és túl Európai 
Uniós pályázat benyújtására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak lehetősége van Európai Uniós pályázat 
benyújtására a Fiatalok Lendületben Program keretén belül. Elképzeléseik szerint 2014-ben 6 
napos találkozót szerveznének Kenderesen és Csíkszentmártonban, 30-30 fő 13-25 év közötti 
fiatal részvételével. A pályázat átalány díjjal számol, 33/euro/fő/éj összegben. Az utazási 
költségek 70 %-át, minden más költség 100 %-át támogatja a pályázat. Az utazási költség  
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hozzávetőlegesen 800 ezer Ft, ennek ismeretében 240 ezer Ft önerőt kell biztosítani. 
Véleménye szerint ez kb. 8.000 Ft-os költséget jelentene a szülők számára. 
 
A napirend tárgyalása közben, 16 óra 40 perckor  Baktai Kálmán önkormányzati 
képviselő az ülésről eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának 157/2013. (IX. 16.) Kt. számú határozata 
            "Határtalan Kultúra" - Kultúra és ifjúság, határon innen és túl Európai Uniós 

pályázatról 
 
            Kenderes Város Önkormányzata az Európai Unió által kiírt pályázatról szóló  

előterjesztést megtárgyalta. A pályázatot támogatja a 2014. július 14. és 20. között 
megrendezésre kerülő találkozó lebonyolítására, 13.816- euró összegre. A pályázat 
elkészítésére az Inter Grant Kft.-t felkéri.   
Az önkormányzat a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe véve 
önerőből nem tudná finanszírozni a 2014. évi költségvetése terhére, ezért a pályázat 
elutasítása esetén a találkozó nem kerül megrendezésre. 

 
            Erről:   1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

            2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                  é r t e s ü l n e k. 

 
 
c.) 
 
Előterjesztés Testvérváros kapcsolatok- Polgárok találkozói 2014. Európai Uniós 
pályázat benyújtására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Európai Unió pályázatot hirdetett önkormányzatok részére 
testvérvárosi tevékenységek támogatására. A pályázathoz önerő nem szükséges, ellenben a 
találkozó utófinanszírozású. A pályázat keretében a testvérvárosi találkozó megrendezésére 
2014. augusztus 15. és 19. között kerülne sor. Kenderes város mind a négy testvérvárosát 
várja a találkozóra, 45 fős delegációkkal. A pályázat ekkora meghívotti körre 25 ezer euró 
támogatást biztosít. Az önkormányzat a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe 
véve önerőből nem tudja finanszírozni, ezért a pályázat elutasítása esetén a találkozó nem 
kerül megrendezésre. Javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
            Kenderes Város Önkormányzatának  158./2013. (IX. 16.) számú határozata 

Testvérvárosi kapcsolatok- Polgárok találkozói 2014. Európai Uniós pályázatról 

            Kenderes Város Önkormányzata az Európai Unió által kiírt pályázatról szóló  
előterjesztést megtárgyalta. A pályázatot támogatja a 2014. augusztus 15. és 19. között 
megrendezésre kerülő testvérvárosi találkozó lebonyolítására, 25000- euró összegre. 
Az önkormányzat a rendezvényt jelenlegi pénzügyi kondícióit figyelembe véve 
önerőből nem tudná finanszírozni a 2014. évi költségvetése terhére, ezért a pályázat 
elutasítása esetén a találkozó nem kerül megrendezésre. 

 
            Erről:   1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztály, Helyben 

            2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

d) 
 
 A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel fennálló közszolgáltatási üzemeltetési 
szerződés módosításának kezdeményezéséről 
 
DR. GASZPARJAN KAREN: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről szóló rendeletben szerepel az a szabályozás, hogy a közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A szerződés megkötésének időpontjában még 
nem volt hatályba ez a rendelkezés, így az önkormányzat 15 évre kötötte a megállapodást. A 
jogszabályváltozás miatt szükség van a közszolgáltatási üzemeltetési szerződés módosítására, 
amelyet már írásban kezdeményezett a TRV Zrt-nél. A közkifolyók használatáról szóló 
rendelet úgy rendelkezik, hogy a közkifolyók használata után fizetendő vízdíjat minden 
negyedévet követő hó 15. napjáig a hivatal pénztárába kell befizetni. A közszolgáltatási 
szerződés alapján, az ivóvízellátással kapcsolatos feladatokat a TRV Zrt. látja el, ezért az 
önkormányzatnak nincs jogalapja a közkifolyók használata után fizetendő vízdíj beszedésére. 
A közkifolyók használata után fizetendő vízdíj TRV Zrt. által történő számlázásával, 
beszedésével kapcsolatos feladatok ellátásával szintén módosítani szükséges a szerződést. A 
szerződésmódosítást követően a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyezni a 
közkifolyókról szóló rendeletét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazatával és 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 159/2013.( IX.16.) Kt. számú határozata 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésének 
módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
szándékát, hogy módosítani kívánja a Tiszamenti Regionális Vízművek  
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Zrt.-vel fennálló bérleti-üzemeltetési szerződését.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a  
módosított szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
 é r t e s ü l n e k , - 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a hétvégi szántóversenyen Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter úr személyesen átadta az önkormányzatnak Orbán Viktor miniszterelnök úr által 
aláírt bizonyságlevelet. Kenderes vonatkozásában a Kormány 197.504.000,- forint adósság 
átvállalásáról rendelkezett. A jelenlévőknek felolvasta a bizonyságlevelet. Az 
önkormányzatok nagy többsége Magyarország Kormányának az önkormányzatok adósság 
átvállalására vonatkozó intézkedése nélkül már nem tudna működni. Ezúton is köszönetét 
fejezi ki az adósság átvállalásért. Örömmel számolt be arról, hogy a rossz idő ellenére nagyon 
jól sikerült a szántóverseny. A kezdeti nehézségek ellenére színvonalas és eredményes volt a 
jótékonysági est. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: jó lenne, ha ilyen formában, minden évben legalább három 
nehéz anyagi helyzetben lévő fiatalnak tudnának segíteni a főiskolai tanulmányok 
megkezdéséhez. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ nagyon örül a jótékonysági est sikerének. Jelezte, hogy a református 
temető nagyon elhanyagolt állapotban van. Vannak olyan részek, amelyek már 
megközelíthetetlenek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat ebben a kérdésben nem tud intézkedni, mivel 
felekezeti temető. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a 197.504.000,- forint összegű adósság átvállalása óriási segítséget 
jelentett az önkormányzatnak. A lakosság részéről a legkézzelfoghatóbb ebből az adósság 
rendezésből az orvosi rendelő és lakás megvásárlása. Jó döntést hozott a képviselő-testület, 
amikor a pénzügyi nehézségek ellenére hitelből is megvásárolta az épületet. A piaccsarnok 
épületével kapcsolatban jelezte, hogy célszerűbb lett volna, ha előrébb kerül az épület. 
Marketing és kereskedelmi szempontból minden árút a vevő szeme elé kell helyezni. 
Véleménye szerint, el lesz dugva az épület. A terület további fejlesztése során kéri, hogy az 
épület elé már ne kerüljön semmi. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az orvosi rendelő és lakás megvásárlása valóban jó döntés volt. Biztos 
abban, hogy a fiatal orvos házaspár nem Kenderest választotta volna, ha az önkormányzat 
nem tudta volna biztosítani ezt a szép lakást és rendelőt. A piactérrel kapcsolatban elmondta, 
hogy az épület elé nem terveznek más létesítményt elhelyezni. 
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CSATÁRI LAJOS biztosította az óvoda jelenlegi megbízott vezetőjét, hogy az 
önkormányzattól minden segítséget megkap a vezetői feladatok szabályszerű ellátásához. Az 
utóbbi időben nagyon sok megjegyzést kapott a különböző döntéseiért. Úgy gondolja, hogy 
néha nem árt a döntések eredményét, hatását utólag megvizsgálni. A termelő szektorban a 
visszacsatolásnak igen fontos szerepe van. Felolvasta a vitézi rend egykori esküszövegét. 
Megfontolásra javasolja, hogy előbb-utóbb a kitüntetettek részére is készítsenek egy etikai 
szabályzatot. Jó lenne, ha a politikai minimummal mindenki tisztában lenne. A 
demokráciában van egy kialakult többség, és természetesen van egy kisebbség. A demokrácia 
úgy működik, ha a kisebbség elfogadja a többség döntését akkor is, ha az esetlegesen nem 
egyezik a véleményével. 
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ  megköszöni a képviselő úr bátorítását. Valóban minden 
segítséget megkap az önkormányzattól a vezetői munkájához. Bízik abban, hogy a kiírt 
pályázati felhívás eredményes lesz, és mihamarabb betöltésre kerül az állás. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más kérdés, bejelentés nem volt, a nyílt ülést 17 óra 10 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. szeptember 16-án 16 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember  
16-i ülése napirendjének elfogadásáról     152/2013. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének 
     I. félévi végrehajtásáról       153/2013. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.17.) 
     önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi 
     szabályokról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.17.) 
     önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről szóló 9/2008.(VI.18.) 
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.17.)  
     önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
 
5./ A Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 
     óvodavezetői állására kiírt pályázati felhívásról    154/2013. 
 
6./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt törzsrészvényének 
     tulajdonszerzéséről       155/2013. 
 
7./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
     pályázathoz való csatlakozásról 2014. évre    156/2013. 
 
8./ 
 

a.) Tájékoztató Kenderes város – XX. századi önkényuralmi 
       politikai rendszerekhez köthető – utcaneveinek felülvizsgálatáról     ----- 
 
b.) „Határtalan Kultúra” – Kultúra és ifjúság, határon innen és túl 
      Európai Uniós pályázatról      157/2013. 
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Napirend:         Szám: 
 
 

c.) Testvérvárosi kapcsolatok – Polgárok találkozói 2014. Európai 
      Uniós pályázatról       158/2014. 
 
d.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt közszolgáltatási és 
      üzemeltetési szerződésének módosításáról    159/2013. 
 


