
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: ----- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetője, Balázsiné Hubai Ildikó 
a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde mb. intézményvezetője, 
Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Ács Andrea Éva a 
Művelődési Ház intézményvezetője, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetője, 
Orvos Anetta Csilla a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ telephely 
vezetője, Czakó István Városi Polgárőrség vezetője, Sebők Zoltán a Kenderesi Rendőrőrs 
őrsparancsnoka, Turi János köztisztviselő, Dr. Ila Erzsébet, Korpás Bálint, Rostás Aladárné, 
Rostás Aladár, Kunné Barabás Anikó, Kun Luca meghívottak, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzőkönyvvezetők. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 7 fő van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 184/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-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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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a napirendi pontok tárgyalása előtt  „LEGSZEBB KONYHAKERTEK 
2013” pályázat díjazottait köszöntötte. Köszönetét fejezte ki mindazoknak a személyeknek, 
akik részt vettek a pályázati programban. A program jelentősége abban rejlik, hogy 
népszerűsítse a konyhakertekben saját maguk által megtermelt zöldségeket, gyümölcsöket. A 
pályázati program Karcagról indult, Kenderesen Hermann László koordinálta a programot, 
szakmai tanácsadással segítette a kertgondozást és fotókat készített a kertekről. Megköszönte 
Hermann László munkáját. Kenderesen a pályázatra nyolc fő jelentkezett. Nagy örömére 
szolgál, hogy a gyerekek is bekapcsolódtak a programba. Az első helyezett Kun Luca, a 
második helyezett Koncz Tamás, a harmadik helyezett Pádár János lett. Rostás Aladárné több 
mint száz gyümölcsfájára külön díjat kapott. 

 
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 költségvetésének III. 
negyedévi végrehajtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban ismertesse az összevont bizottsági ülés véleményét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 
végrehajtásáról szóló előterjesztést a Pénzügyi Bizottság összevont bizottsági ülés keretében 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 185/2013.(X.30.)Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének III. negyedévének 
végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének III. negyedévének 

végrehajtását  
837.167 ezer Ft bevétellel 
712.219 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: 265.469 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelő járulékok: 51.455 ezer Ft 
-  dologi jellegű kiadások: 197.307 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 104.792 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 6.313 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 111.339 ezer Ft 
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-  kölcsönök 760 ezer Ft 
-  finanszírozási kiadások 6.967 ezer Ft 
-  függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -32.184. 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: 70.354 ezer Ft 
- közhatalmi bevételek:                                 61.766. ezer Ft 
-  támogatások: 312.769 ezer Ft 
-  kiegészítések és visszatérülések 2.378 ezer Ft 
-  felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 31.553 ezer Ft 
-  támogatásértékű bevételek: 329.814 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése: 380 ezer Ft 
-  hitelek: 23.602 ezer Ft 
-  függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 4.551 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 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az összevont 
bizottsági ülés véleményét. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: az összevont bizottsági ülés megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 186/2013.(X.30.) Kt.számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta és a beterjesztett 
formában elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2014. évi költségvetési 
rendeletet a következő szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 
 
1./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2013. évi 

teljesítésből kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozásokkal korrigálva kell 
megállapítani a költségvetési szerv alap előirányzatait. A szerkezetváltozás és 
szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott testületi döntésekkel 
módosított létszámkeret növekedését, kivéve feladatnövekedés esetén. 
 Felelős: költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: 2014.01.20. 

 
2./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források és a felhalmozási saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. Működési bevételek 
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

 
a./ Az intézményi működési bevételeket a 2013-as szintrehozásokkal és 

szerkezeti változásokkal korrigált teljesítési szinten kell megtervezni a 
Magyarország 2014-es központi költségvetéséről szóló törvény indoklásában 
szereplő GDP %-os változással növelten kell megtervezni. 

 
b./ Az önkormányzati közhatalmi bevételeit ugyancsak a 2013-as 

szintrehozásokkal és szerkezeti változásokkal korrigált teljesítési szinten kell 
megtervezni a Magyarország 2014-es központi költségvetéséről szóló törvény 
indoklásában szereplő GDP %-os változással növelten kell megtervezni. 

 
c./ Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 

előirányzatát a 2013-as szintrehozásokkal és szerkezeti változásokkal 
korrigált teljesítési szinten kell megtervezni növekedés nélkül. 
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d./ A 2014-es év folyamán képződő többletbevételeket az elérésükhöz szükséges 
kiadások előirányzatának megteremtésére kell fordítani, a fennmaradó 
többletbevételből a szállítói számlák állományát kell csökkenteni. 

 
3./ A részletes költségvetési kiadások kidolgozása – figyelembe véve a 

szerkezetváltozásokat és a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján 
történik: 

 
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján kell 

eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 
 
b./ A jóváhagyott létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és 

járulékaik 2014-as költségvetési évet érintő összegét meg kell tervezni. 
c./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
 
d./ Kenderes Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók 

részére étkezési hozzájárulást nem biztosít. A köztisztviselők részére, a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a 
kötelezően biztosítandó cafeteria juttatás minimális mértékét szabad tervezni. 

 
e./ A személyi juttatásokat személyekre lebontva kell megtervezni, az egyes kiadási 

elemeket részletesen be kell mutatni. 
 
f./ A munkaadót terhelő járulékokat a jogszabályi mértékekkel szükséges tervezni. 
 
g./ A dologi kiadásokat a 2013-as szintrehozásokkal és szerkezeti változásokkal 

korrigált teljesítési szinten kell megtervezni a Magyarország 2014-es központi 
költségvetéséről szóló törvény indoklásában szereplő fogyasztói árszínvonal %-
os változásával növelten. 

 
h./ A további működési célú kiadások tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 

- a polgármesteri hatáskörben nyújtott szociális ellátások összege a 2013-as 
szintrehozásokkal és szerkezeti változásokkal korrigált teljesítési szinten a 
Magyarország 2014-es központi költségvetéséről szóló törvény 
indoklásában szereplő fogyasztói árszínvonal %-os változásával növelten 
tervezendő; 

- a központi forrásból támogatott szociális ellátások előirányzatát a 2013-as 
teljesítés szerint az ellátottak tényleges száma alapján kell megtervezni; 

- a működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások a 2013-
as teljesítés szintjén tervezhetőek, a szintrehozásokkal és szerkezeti 
változásokkal korrigálva. 

 
i./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 

felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsődlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél szigorúan 
be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú  
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bevétellel fedezve, önkormányzati szinten egyensúlyban kerülhet be a 
költségvetésbe. 

 
4./ Kenderes Város Önkormányzata a 2014.évi költségvetés tervezése során 2 000,-ezer 

Ft általános tartalékkal számol. 
 

5./ Kenderes Város Önkormányzata 2014-es költségvetésében a Baptista Szeretetszolgálat 
részére családsegítés és gyermekjóléti szolgálat fenntartásához a megigényelt állami 
támogatás összegével egyezően biztosít támogatást. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014.02.01. 

 
6./ Kenderes Város Önkormányzata 2014-as költségvetésében a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ részére az általános iskola működtetéséhez miniszteri 
döntés szerinti 29.400,-ezer Ft támogatást biztosít. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014.02.01. 

 
7./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a működőképesség 

megőrzésére, a bevételek teljes körű feltárására, pályázati lehetőségek kihasználására, 
a racionális működés biztosítására. 
 Felelős: jegyző, költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: 2014.02.01. 

 
8./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban előírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelős: jegyző 
 Határidő: 2014.02.15. 

 
9./ A költségvetési szerv kapacitás-kihasználtságát minden költségvetési szerv vezetője 

köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell kezdeményeznie a 
Képviselő-testület felé. 
 Felelős: költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: folyamatos 

 
10./ A költségvetési szerveknél elsődlegesen egyéb ellátással (pl.: nyugdíj) nem 

rendelkezők foglalkoztatásával kell a feladatokat ellátni. 
 Felelős: költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: folyamatos 

 
11./ Kenderes Város Önkormányzata 2014-es költségvetését nem tervezheti működési 

költségvetési hiánnyal. A költségvetési tervezetekből számított hiányt költségvetési 
szervenként, a működési költségvetési kiadási főösszegük arányában fel kell osztani. 
A költségvetési szervekre felosztott hiány a költségvetési szervek működési kiadási 
előirányzataikból zárolásra kerül. A költségvetési tervezetekből számított hiányt 
költségvetési szervenként indoklással együtt a 2014.évi költségvetési rendelet 
tárgyalásával egyidejűleg a Képviselő-testület részére be kell mutatni. 
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12./ Kenderes Város Önkormányzata működőképességének biztosítása érdekében 
pályázatot nyújt be a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
melléklete szerinti helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásra. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: pályázat szerint 
 

13./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a költségvetési 
szervek vezetőinek figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél fokozott 
felelősséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek az önkormányzat 
gazdasági stabilitásának megőrzésében. 

 
14./ A nem rendszeres személyi juttatásokat valamennyi költségvetési szervnek kifizetés 

előtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A kifizetések engedélyezésére a 
jegyző, távollétében az általa ellenjegyzéssel megbízott személyek jogosultak. 
Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres személyi juttatás nem fizethető ki. 
 Felelős: költségvetési szervek vezetői 
 Határidő: 2014.01.01-től folyamatos 
 

15./ Amíg a képviselőtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 
jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi intézményi feladatellátást szolgáló 
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2014.02.15 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetői, Helyben 

 
é r t e s ü l n e k. – 

 
3.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orvos Anetta Csilla.. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy sajnálatos módon a 
különböző intézményekkel való kapcsolattartásból kimaradt a védőnői szolgálat. A két fiatal 
védőnővel nagy jó munkakapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálat. A védőnők probléma 
esetén, azonnal jelzéssel élnek munkatársainak, így szükség esetén haladéktalanul intézkedni, 
segíteni tudnak. Az elmúlt évekhez képest szakmai szempontból jelentős javulás történt az 
észlelő-előrejelző rendszer működtetésében. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
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BAKTAI KÁLMÁN : a Szociális és Kulturális Bizottság megtárgyalta a gyermekjóléti 
szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót. A bizottság valamennyi tagjának az volt a 
véleménye, hogy a beszámoló nagyon alapos, lényegre törő és híven tükrözi a gyermekjóléti 
szolgálat tevékenységét. Elismerően szólt a Baptista Szeretetszolgálatról és a szolgálat 
kenderesi munkatársairól. A családgondozói és gyermekvédelmi munkával kapcsolatban 
elmondta, hogy több esetben azoktól a szülőktől kell félteni a gyermekeket, akik rossz útra 
terelik a gyerekeket. Személy szerint nagyon örül annak, hogy az iskolában 16 óráig tart az 
iskolai foglalkozás. Ez nagy segítséget jelent a hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek, mivel 
így másnapra biztos, hogy elkészül a házi feladat. Remélhetően ezek a gyerekek is 
felkészültebbek lesznek, kevesebb lesz az évismétlés és nagyobb esélyük lesz a 
továbbtanulásra. 
 
CSATÁRI LAJOS szakmailag korrektnek és nagyon alaposnak tartja a beszámolót. Ahol 
szükséges finoman differenciál. A gyerekek esetében nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
felnőtteket, a felnőtt társadalom felelősségét, a szülői felelősséget. Úgy gondolja, hogy 
elsősorban a szülőknek a joga és kötelessége a gyermek nevelése, és csak ezután következhet 
az intézményi háttér. Természetesen a kultúra is nagymértékben befolyásolja a gyermekek 
gondolkodását. Meglehetősen régi problémákról kell beszélni. Több száz éve folyik 
különböző erőfeszítés egy bizonyos etnikai csoport integrálódásáért. A gyermekjóléti 
szolgálathoz forduló gyermekek többsége hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
és főként roma származású. A népességi mutatók szerint, a tízmilliós magyar lakosságból 8-
10 % cigány származású. Tény, hogy a kisebbség helyzete sok esetben nagyon rossz és a 
társadalom kilátástalan harcot vív ellenük. A kisebbség a természet és a társadalmi környezet 
kiélésére törekszik. A kisebbség a társadalmi környezet újratermelésében nem vesz részt, 
ezért ez hosszú távon beláthatatlan következményekkel jár. A demográfiai mutatók 
előrejelzése alapján, 2050-re körülbelül nyolcmilliós lesz a magyar lakosság és ebből két 
millió lesz a cigány lakosság. Az adatok alapján 2050-re a nyugdíjasok száma meghaladja a 
fiatal munkaképes emberek számát. Abban az esetben, ha a munkaképes emberek  többsége 
cigány fiatalokból áll, akkor kérdésessé válik a nyugdíj megtermelése. Amennyiben az etnikai 
kisebbség munkakultúrája nem javul az elkövetkező évtizedben úgy komoly problémákra 
lehet számítani. A munkakultúrához hozzátartozik, hogy a technika és technológia fejlődése 
nagyobb munkakultúrát, a gyártási folyamatok nagyobb fegyelmet igényelnek. Véleménye 
szerint, akkor segítünk a gyerekeken, ha a szüleiket megtanítjuk a megfelelő munkakultúrára 
és a fegyelmezett munkavégzésre. A tanulmányok alapján tehát van még két-három évtized a 
probléma megoldására. Örömmel tapasztalta, hogy a beszámolóban differenciál a különböző 
probléma típusok között. A gyermeknevelési, életviteli, magatartászavar és az anyagi jellegű 
problématípusok közül az anyagi problémákra levezetett érték az összes problémához képest 
csupán 31,6 %. Az etnikai kisebbség kérdésének vizsgálatakor fontos megvizsgálni a 
teljesítmény és a rászorultság viszonyát. A szakirodalom szerint, ezt a két fogalmat nem 
szabad összemosni. Személy szerint, nem tudja szétválasztani a két fogalmat, és az a 
véleménye, hogy a szociális támogatást úgy kell adni, hogy ahhoz teljesítmény is párosuljon. 
A bűnözéssel kapcsolatban megemlítésre került a fekete munka és az uzsorázás. Az uzsorázás 
olyan tevékenység Kenderesen, ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az áldozatok 
nyomorúságos helyzetbe kerüljenek. Úgy gondolja, hogy az uzsorázás felszámolása a 
rendőrség feladata. Országos szinten az uzsorázás felszámolásában már értek el 
eredményeket, de sajnos Kenderes vonatkozásában ez nem mondható el. A cigány kisebbség 
nyomorúságos helyzetének javítása érdekében 
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mindenképpen szükségesnek tartja az uzsorázás elleni határozott fellépést a rendőrségtől. A 
gyerekek és a fiatalok számára nagyon fontos, hogy a szülők és a társadalom milyen mintát 
közvetít. Amennyiben a fiatalok azt látják, hogy szabadon lehet a szegény embereket zsarolni, 
kihasználni, és ezáltal meggazdagodni, akkor ez nagyon rossz minta és a jövőt illetően nagyon 
veszélyes. Napjainkban nem szívesen beszélnek külön a cigány bűnözésről, pedig 1971. és 
1988. között külön statisztika készült a cigány bűnelkövetőkről. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ :az iskolában szeptembertől elkezdődtek, és folyamatosan folynak a 
délutáni foglalkozások. Tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy nagyon hasznosak ezek a 
foglalkozások. A beszámolóban megemlítésre kerül a különböző intézményekkel való 
kapcsolat. Úgy gondolja, hogy az általános iskolával nagyon jó kapcsolatot alakított ki és tart 
fenn az intézmény. Sajnos az új köznevelési törvény megszüntette a gyermekvédelmi felelős 
munkakört. Az új szabályozás a gyermekvédelmi munkát az osztályfőnökökre osztotta le. 
Kéri az intézményvezetőt, hogy munkatársai a lehetőségekhez mérten minél gyakrabban 
keressék fel az intézményt, mert ez nagyban segíti az eredményes együttműködést. A 
beszámolóban szerepel, hogy a szociális hátrányok csökkentésére a különböző programok 
milyen nagy hatással vannak. Ő személy szerint ráirányítaná a figyelmet azokra a fiatal 
lányokra, akik a jövőben anyukák lesznek. A védőnők segítségével életviteli, háztartási 
ismeretekhez, tanácsokhoz juthatnának. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: nincs akadálya a kérésnek, az intézmény munkatársai partnerek 
az ilyen jellegű kezdeményezések megvalósításában. 
 
BALÁZSINÉ HUBAI ILDIKÓ:  az Óvoda és a Gyermekjóléti Szolgálat közötti kapcsolatot 
gyümölcsözőnek és hatékonynak tartja. Az intézmény vezetője kezdeményezte, hogy a 
halmozottan hátrányos gyerekekről történjen egyeztetés. A munkatársak pontos, precíz 
munkát végeznek. Időben is sokkal gyorsabb a munka, amely korábban nem volt 
tapasztalható. Reméli, hogy a jövőben is eredményesen tudnak együtt dolgozni a gyerekek 
érdekében.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetért azokkal a véleményekkel, mely szerint erősödik a kapcsolat a 
Gyermekjóléti Szolgálat és az intézmények között. Azt tapasztalja, hogy a Szolgálat részéről  
figyelmesebbek a munkatársak, a problémákat gyorsabban kezelik, a jelzésre azonnal lépnek. 
Megköszönte a beszámolót, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 187/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi 
ellátásáról készített átfogó értékeléséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített átfogó 
 értékelést. 
 A Képviselő-testület az átfogó értékelést elfogadta. 
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 Erről: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
                           Szolnok, Ady E. út 35-37. 
                        2./ Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
                             Kenderesi Telephelyének vezetője, Helyben 
                        3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                            é r t e sü l n e k. 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának 2012-2013. 
évi, szociális ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az anyag olyan átfogó képet ad az e területen dolgozók munkájáról, 
illetve tevékenységéről, amelyről a közelmúltban nem adtak tájékoztatást. 
Településvezetőként azt érzi, és úgy tapasztalja, hogy a jelenlegi szociálpolitika alapjaiban 
más a korábbinál. Míg a korábbi a szociális juttatásokra épített, a jelenlegi próbálja átvezetni 
az embereket a munka világába. Olyan személyekről van szó, akiknek megélhetését eddig a 
segélyek és szociális juttatások biztosították. Olyannyira kiszélesedett a közmunkaprogram, 
hogy Kenderes vonatkozásában nincs olyan személy, aki amiatt maradt ki, hogy nem tudtak 
számára munkát biztosítani. Mindenkire szükség van, aki dolgozni akar. Úgy látja, hogy az 
emberek gondolkodásmódja is változik, látják, hogy értéket teremtenek, és van értelme 
munkájuknak. A Kormány nagyot lépett az irányba, hogy ezek az emberek ne segélyre és 
támogatásra építsenek, hanem kerüljenek be a foglalkoztatásba. 
A tájékoztatót alaposnak és szakszerűnek tartja, melyet elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Polgármesteri Hivatalnál végrehajtott létszámcsökkentés 
miatt a köztisztviselőknek alacsonyabb létszámmal kell közel ugyanazokat a feladatokat 
ellátniuk, mint azelőtt.  Munkatársai munkaköre kibővült, addigi munkájuk mellé új 
feladatokat is kaptak.  A  Kormány szándéka valóban az, hogy a szociális ellátásokkal 
szemben folyamatos együttműködés legyen az ügyfelek részéről. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén véleményezte a 
tájékoztatót. A bizottság tagjainak véleménye szerint komoly változást okozott a járási 
hivatalok létrehozása. A bizottság tagjainak többsége úgy látja, hogy meglehetősen leterheltek 
a köztisztviselők, sokrétű munkát végeznek, sok esetben az ügyfelekkel konfrontálódnak, 
megalázó megjegyzéseket kapnak. Személy szerint azt javasolja, hogy köztisztviselői nap 
alkalmából tartsanak nyílt napot, mivel a lakosságnak nincs rálátása a hivatalban folyó 
munkáról. A nyílt napon reális képet kapnának munkájukról. Sokan kevés munkát, és  magas 
fizetéseket gondolnak. A bizottsági ülésen szóba került, hogy régebben sokkal nagyobb 
presztizse volt a köztisztviselői munkának, mint jelenleg.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  nem látja akadályát a nyílt napnak, de úgy gondolja, hogy minden nap 
lehetőség van a köztisztviselők munkájának betekintésére. 
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DR GASZPARJAN KAREN: néhány köztisztviselő esetében a minimálbér és a 
köztisztviselői illetményalap között csupán néhány ezer Ft különbség van. 
 
CSATÁRI LAJOS: tökéletesen megbízik az anyag készítőjének szakmai kvalitásába.  
Szomorúnak tartja, hogy gyakori az agresszív fellépés az ügyfelek részéről. Sajnálatosnak 
tartja az ilyen jellegű viselkedést. Véleménye szerint először lelkileg, szellemileg, erkölcsileg 
kellene megerősödni, és tisztességes, illemtudó magatartást kell megkövetelni mindenkitől. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: teljesen más a Kormányzat célja és filozófiája a korábbiakhoz 
képest. Jelenleg az út elején vagyunk, amelyről nem szabad letérni. A nyílt naphoz 
kapcsolódóan kamera felszerelését javasolta az ügyfélfogadási helyeken. 
 
CSATÁRI LAJOS: türelmet kér mindenkitől. Sajnos központilag nem tudnak mindenkinek 
egyszerre fizetésemelést adni. A pedagógusok és az egészségügyben dolgozók elég jelentős 
fizetésemelésben részesültek. A gazdasági fejlődés versenyképes, hatékony gazdaság nélkül 
nem képzelhető el.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem türelmetlenek a köztisztviselők. Soha nem követelőznek, náluk 7 
éve nem volt fizetésemelés és jutalom. Tisztában vannak azzal, hogy egyszerre nem 
végrehajtható a fizetésemelés.  
 
DR BARTA ZSUZSANNA: az egészségügyben végrehajtott fizetésemelés elég szép 
összegnek hangzik, de összességében nem lett nagyobb fizetés, -olyan is volt, akinek 
kevesebb lett,-  az ügyeleti díjak csökkentése miatt. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának 2012-2013. évi, szociális 
ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztályának 2012-2013. évi 
 szociális ellátásokkal kapcsolatban végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 
 A tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta. 
 
 Erről: 1./  Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      2./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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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 az ebtartásról szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az ebtartásról szóló önkormányzati rendeletre nem érkezett 
törvényi felhívás, de több szakmai rendezvényen felhívták a figyelmet az ilyen irányú 
rendeletekkel kapcsolatosan felmerülő problémákra. Az ott elhangzottak alapján 
felülvizsgálatra került az önkormányzat ebtartásról szóló rendelete, amely több olyan 
szabályozást tartalmazott, amely ellentétes más, magasabb szintű jogszabállyal. A vonatkozó 
kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon túl a helyi önkormányzati rendelet 
nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Fentiek alapján javasolta a rendelet 
hatályon kívül helyezését. 
 
Kérdést tett fel Csatári Lajos. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklődött, hogy a Kormányrendelet hogyan szabályozza a kutya 
közterületen tartózkodását? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Kormányrendelet végrehajtásáról szóló jogszabály 
tartalmazza az ilyen jellegű kérdéseket, amely szakmai szempontból határozza meg a 
veszélyes kutyák fajtáit. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy a Kormányrendelet betartását a településen 
hogyan végzik? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az önkormányzatnak nincs ilyen hatásköre, csak a rendőr, vagy 
a járási hivatal ügyintézője intézkedhet hivatalból, vagy feljelentés alapján.  
 
SEBŐK ZOLTÁN: ilyen jellegű eseteknél nagyon nehéz megállapítani a veszélyes kutyák 
fajtáit. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  nagyon eredményesnek tartja, hogy az utóbbi időben látványosan 
csökkent a kóbor kutyák száma. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
támogató szavazatával, 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
16/2013.(XI. 1.) önkormányzati rendelete 

 
az ebtartásról szóló 18/2011.(VI.22.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2013. október 30. 
 
 
(: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 Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 189/2013.(X. 30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv 186/2012.(XI.14.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzés napjával a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat szerint 
módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidő: 2013. október 30. 
Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
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Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője Kenderes, Szent I. út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

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

 
 

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 az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: két ajánlat érkezett az önkormányzat vagyon-és 
felelősségbiztosítására, az AEGON Magyarország Zrt-től, valamint a Generali-Providencia 
Biztosító Zrt-től. Az ajánlatokat áttanulmányozva az AEGON ajánlatát tartja megfelelőnek, 
melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 190/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításáról 
 
 Kenderes város Önkormányzata megtárgyalta a vagyon-és felelősségbiztosításról 
 szóló előterjesztést, és úgy döntött hogy 2013. november 1.napjával AEGON 
 Magyarország Zrt-vel köt szerződést a társaság ajánlatában szereplő feltételekkel. 
 Kenderes Város Önkormányzata a biztosítási szerződést egy éves időtartamra köti. 
 A biztosítási díj fizetésének gyakoriságára az önkormányzat  
 éves díjfizetést választ. 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a  
 határozat alapján a biztosítási szerződés aláírásával. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben                               
                      4./ AEON Magyarország Zrt 1091 Budapest, Üllői út l. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 165/2013.(IX.25.) Kt. számú határozatával döntött 
a Kenderesi Néptánc csoport támogatásáról, amely alapján erdélyi utazásukhoz 200 ezer Ft 
támogatást biztosít. A határozat szerint a támogatást a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezet kenderesi fiókjánál vezetett számlaszámára utalja. Fenti határozat 
módosítását javasolta oly formában, hogy a támogatás összegét az utazási költségekhez, a 
Kolom Busz Tours Utazási Iroda (3530 Miskolc, Arany János út 19.) részére javasolta utalni. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
a 165/2013.(IX.25.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
 módosítja 165/2013.(IX.25.) Kt. számú határozatát: 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 200 ezer Ft támogatást 
 biztosít 2013. évi általános tartaléka terhére a Kenderesi Néptánc csoport 
 részére erdélyi utazásuk költségeihez. 
 A támogatást a Kolom Busz Tours Utazási Iroda (3530 Miskolc, Arany J. út 19.)  
 számlaszámára utalja. 
 
 Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben, 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Erdei Józsefné, a Nyugdíjas Klub vezetője azzal a kéréssel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy a november 23-án megrendezésre kerülő Katalin napi rendezvény 
költségeihez támogatást kérjen. A rendezvényre 250 főt várnak a környező településekről. Az 
idei évben költségvetésükben nem áll rendelkezésre elegendő összeg a rendezvény 
megrendezéséhez. Kérte a Képviselő-testületet, hogy 50 ezer Ft támogatást biztosítson 
részükre, a 2013. évi általános tartalék terhére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 192/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50 ezer Ft  
            támogatást biztosít 2013. évi általános tartaléka terhére 
 a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub részére, Katalin napi rendezvényük 
 lebonyolításához. 
 
 Erről: 1./ Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub vezetője, Erdei Józsefné Kenderes, 
                           Arany J. út 57. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy meghívót kaptak ifj. Hegedűs Lóránt 
lelkipásztortól, a Hazatérés Temploma alapkőletételének 75. évfordulójára november 3-án 10 
órakor tartandó istentiszteletre. Az istentisztelet zárásaként a templom előterében elhelyezésre 
kerül Horthy Miklós kormányzó mellszobra. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésében nem áll 
rendelkezésre pénzösszeg az utolsó negyedévi tiszteletdíjak fedezetére. Ez a helyzet azért 
állhatott elő, mivel ebben az évben a települési önkormányzat nem tudott támogatást 
biztosítani a működéshez. Mivel az állami támogatás nem fedezi egész évi tiszteletdíjukat, 
csak eddig tudtak tiszteletdíjat fizetni. Az október, november és december hónapokra járó 
tiszteletdíj bruttó összege100 ezer Ft. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a nemzetiségi önkormányzat költségvetése az állami támogatás 
összegéből, valamint ún. „tevékenységi támogatásból” áll, amely feladatok alapján adható.  A 
tavalyi évben ilyen célra kaptak támogatást, ebben az évben viszont nem részesültek 
támogatásban ilyen címen. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért a támogatással, amennyiben erre az önkormányzatnak 
lehetősége van, de véleménye szerint elvárható lenne, hogy a települési önkormányzat ülésein 
képviseltessék magukat. 
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SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: 2014. január 1-től a nemzetiségi önkormányzatok 
központi támogatása oly formában fog változni, hogy a támogatás összege a legutóbbi 
népszámlálási adatok alapján romának vallók arányában. fog változni. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  csatlakozik az előtte szólókhoz. Azt kell, hogy mondja, hogy nem 
mérhető a nemzetiségi önkormányzat munkája. Ennek ellenére javasolja a 100 ezer Ft 
biztosítását részükre. A jövőre nézve célirányos támogatást javasol, ne minden összeget 
tiszteletdíjuk kifizetésére fordítsanak, hanem fogalmazzanak meg olyan elképzeléseket, 
amelyet a települési önkormányzat is tud támogatni. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 193/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
 Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 ezer Ft-ot 
 biztosít 2013. évi általános tartaléka terhére október, november, 
            december havi  tiszteletdíjuk fedezetére. 
 
 Erről: 1./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Helyben 
                     2. / Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,  
                           Helyben 
                     3./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     4./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a helyi Vöröskereszt részére 30 ezer Ft támogatást kért a véradók 
köszöntésére.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 194/2013.(X.30.) Kt. számú határozata 
a Vöröskereszt helyi szervezetének támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vöröskereszt 
            helyi szervezetének 30 ezer Ft támogatást biztosít a véradók köszöntése 
            céljából 2013. évi általános tartaléka terhére. 
 
           Erről: 1./ Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője, Helyben 
                     2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
                          vezetője, Helyben 
                    3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                    4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az agrárgazdasági bizottság 
alakuló ülésére november 7-én, a Művelődési Házban kerül sor. A település agrárgazdasági 
bizottság a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarába tagként regisztrált személyek összessége. Az ilyen jellegű 
rendezvények tájékoztatására hangosbemondó használatát javasolta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megkeresik a lehetőségét a hangosbemondó használatának.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: hivatalosan is kaptak felkérést a hirdetmény közzétételére, 
amelyet a helyben szokásos módon, az önkormányzat hirdetőtábláin közzétettek. 
 
Baktai Kálmán  önkormányzati képviselő 15 óra 45 perckor az ülésről eltávozott, így a 
jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: érdeklődött a Somogyi Béla út aszfaltozásának lehetőségéről. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a jövő évben tervezik a Somogyi Béla, Batthyány, valamint a 
Gárdonyi út járhatóbbá tételét. Arra nem tud ígéretet tenni, hogy az aszfaltozás is elkészül, az 
mindenképpen a jövő évi költségvetés függvénye. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Magyarok Világszövetsége 
2013. november 16-án 3 órakor megemlékezést tart vitéz nagybányai Horthy Miklós 
budapesti bevonulásának 94. évfordulóján a kormányzó családi nyughelye előtt. 
 
CSATÁRI LAJOS: sok észrevételt és panaszt kap a katolikus plébános úrra a lakosoktól. Az 
önkormányzat folyamatban lévő peres ügyében keletkezett ítéletbe iratbetekintést kér, 
amennyiben az rendelkezésre fog állni.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: tájékoztatásként elmondta, hogy az Általános iskolában november 11-
5-e között nyílt hetet tartanak, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: őrsparancsnok úr azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
utazási költségeihez történő hozzájárulást kérjen. A személygépkocsi használatával 
ellenőrzéseit sokkal hatékonyabban tudná végezni., amely nagyban segítené munkáját. 
 
SEBŐK ZOLTÁN: az utazási költséget még nem számolta ki. Karcagról jár Kenderesre 
dolgozni, amely 25 km-es távolság. Az utazás gyakorisága az események függvénye, nem 
lehet előre megmondani, hogy hány alkalmat jelent. Nagy eredménynek tartja, hogy az utóbbi 
időben szinte teljesen megszűntek a bűncselekmények a településen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: támogatja a kérést, de reális esélyt csak a jövő évi költségvetésben lát 
biztosítottnak.  Az önkormányzat érdeke, hogy stabil, jó rendőr legyen a településen. 
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 Javasolta a támogatást, amelyre a jövő évi költségvetés összeállításakor visszatérnek. 
 
CSATÁRI LAJOS: a legutóbbi bizottsági ülésen, és a mai testületi ülésen is szóba került az 
uzsorázás veszélye. Ezzel kapcsolatban érdeklődött, hogy van-e valamilyen elképzelés ennek 
felszámolására? 
 
SEBŐK ZOLTÁN: az ilyen eseteket nagyon nehéz felderíteni, mivel nem találnak sértetteket. 
Amíg a sértett nem tesz vallomást, addig nem tud a rendőrség mit tenni. Bátorít minden 
sértettet, hogy forduljon a rendőrséghez.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: legfontosabb az lenne, ha a sértettek mernék vállalni a 
tanúskodást. Látja parancsnok úr igyekezetét, de valóban a sértettek közreműködése 
szükséges az ilyen ügyek felderítésében. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetértett azzal, hogy az 
őrsparancsnok úr utazási költsége a jövő évi költségvetés függvényében betervezésre 
kerüljön.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a halottak nap megemlékezést a holnapi napon tartják az 
emlékműveknél és a kriptánál. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: Halottak Napja alkalmából a Horthy kripta november 1-én és 2-án 
nyitva tart a látogatók számára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 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. október 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30-i  
ülése napirendjének elfogadásáról           184/2013. 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének III. 
      negyedévének végrehajtásáról           185/2013. 
 
2./  Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
      koncepciójáról             186/2013. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak 2012. évi ellátásáról készített átfogó értékeléséről       187/2013. 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályának 
     2012-2013. évi, szociális ellátásokkal kapcsolatban végzett 
     munkájáról               188/2013. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
     16/2013.(XI.1.) önkormányzati rendelete az ebtartásról szóló 
     18/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
6./ Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
     módosításáról              189/2013. 
 
7./ Az önkormányzat vagyon és felelősségbiztosításáról         190/2013. 
 
8./ 
 
a.) A 165/2013.(IX.25.) Kt. számú határozat módosításáról                    191/2013. 
 
b.) A Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub támogatásáról          192/2013. 
 
c.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról                    193/2013. 
 
d.) A Vöröskereszt helyi szervezetének támogatásáról                                      194/2013. 
 
 
 


