
J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 11-én 16 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester. 
– 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán  
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését telefonon hívta össze, 
a napirendek sürgőssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendek megtárgyalását: 
1./ Előterjesztés  Kenderes Városi Önkormányzat szakfeladatainak kiegészítéséről 
 
2./ Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 
 
3./ Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” tárgyú,  
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek 
kiválasztásáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2013.(IX.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 11-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a volt Repülőgépes Szolgálat 
telephelyén a mai napon megindult a hivatalos munkavégzés. Az önkormányzat 
munkaszerződést kötött eddig 40 fő munkavállalóval. A munka függvényében további 
személyek felvételét tervezik, hogy a megrendeléseket teljesíteni tudják. Ezt nagy 
eredménynek tartja, még akkor is, ha a foglalkoztatás nagy terhet ró az önkormányzatra. 
Nagyon jó dolognak tartja, hogy helyi szinten ennyi család sorsán tudnak segíteni. Az ott 
dolgozók nagyon örültek a lehetőségnek, mivel nyugdíjasoknak, rokkantnyugdíjasoknak, 
átmeneti járadékosoknak tudnak munkát adni. Az önkormányzat a mai naptól felelős azért, 
hogy szabályos legyen a foglalkoztatás. Megtörtént a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, 
elvégezték az orvosi vizsgálatokat, a NAV felé megtörtént a bejelentés a dolgozók 
munkavégzéséről. Az elmúlt pénteken – névtelen levélre – a Munkavédelmi Felügyelőség 
ellenőrzést tartott a telepen, ahol az előző tulajdonos két dolgozója tartózkodott. Nagyon 
zavarja, hogy akkor, amikor a Képviselő-testület minden eszközzel arra törekszik, hogy 
munkahelyet teremtsen, olyan emberek vannak a településen, akik nem érzik át azt, hogy 
milyen sok ember örülne bármilyen munkalehetőségnek. Az ellenőrzés kapcsán az 
önkormányzatot nem éri semmiféle hátrány, vagy negatív megítélés.  
 
H  o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklődött, hogy az elvégzett munkáért járó bér fedezi-e a 
foglakoztatás költségeit? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egy hónapot elegendőnek tart ahhoz, hogy felmérjék a foglalkoztatás 
költségét. Az 51 fő folyamatos foglalkoztatásával kapcsolatban más irányban is tárgyalásokat 
folytat, mivel bevételt kell termelni ahhoz, hogy foglalkoztatásuk fedezete biztosítva legyen. 
A tevékenység végzéséhez az alábbi szakfeladattal kell bővíteni az önkormányzat 
szakfeladatit: „ 829 000 Egyéb kiegészítő, gazdasági tevékenység”. Kéri, döntsenek a 
szakfeladatok kiegészítéséről.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 196/2013.(XI.11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat szakfeladatainak kiegészítéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
 hogy a munkahelyteremtés elősegítése érdekében kiegészítő vállalkozási 
 tevékenységet kíván folytatni. 
 E tevékenység végzéséhez „829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység” 
 elnevezésű szakfeladattal egészíti  ki az önkormányzat szakfeladatait. 
 A Képviselő-testület felkéri dr Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy a 
 Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékén a módosításokat 
 vezesse át, illetve gondoskodjon a változások törzskönyvi nyilvántartáson 
 történő átvezetéséről. 
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 Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző 
            Határidő: azonnal 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben                        
                      4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000 
                           Szolnok, Liget út 6. 
 
                           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 Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Államkincstár Igazgatósága törzskönyvi hiánypótlásra 
szólította fel a önkormányzatot, a Városgazdálkodás intézményre vonatkozó alapító okirat 
módosítási kérelem kapcsán. A végzés alapján néhány szakágazat szám megnevezése hibás.  
A hatályos szakfeladatrendnek megfelelően javításra kerültek a hibás szakágazat számok, 
amely alapján javasolja az előterjesztésben foglalt határozat meghozatalát. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2013.(XI.11.) 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 189/2013.(XI.11.) 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. november 11. 
           Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője Kenderes, Szent István 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. 
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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 „Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2013.(XI.11.) Kt. számú határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” tárgyú, árubeszerzésre 
irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és 

döntési javaslata alapján a fenti elnevezésű projekt megvalósítására, a közbeszerzési 
eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM 
rendelet 9.számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában 
megjelölt ajánlattevőket.  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések 

megkötésére.  
 
3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 

        Erről      1./Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
          2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 
 
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 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kunhegyesi út lakói azzal a kérelemmel fordultak a Képviselő-
testülethez, hogy a Kunhegyesi út 32-34. szám alatti ingatlan elé közvilágítás kihelyezését 
kérjék. A közvilágítás hiánya komoly problémát okoz az itt élők számára, mivel ezen a 
területen, amely belterület, este láthatósági mellény viselete szükséges testi épségük 
megőrzése érdekében, és a rendőrségi bírság elkerülése miatt. Sajnálatos módon számtalan 
alkalommal történt vagyoni elleni bűncselekmény ezen a környéken, ahol a bűnelkövetők 
számára előny a közvilágítás hiánya. Másik problémájuk, hogy az utca végéig, amely egyben 
a település határa is, nem készült el a járda, így kénytelenek az úton közlekedni, láthatósági 
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 mellényben. Amennyiben a közmunkaprogram keretei között a járdaépítés nem megoldható, 
kérik a Képviselő-testületet, hogy alkosson rendeletet a lakossági járdaépítések támogatására. 
Személy szerint az a javaslata, hogy ezzel a feladattal a jövő évi költségvetés összeállításakor 
számoljanak, és a közvilágítás bővítés költségét építsék be a jövő évi költségvetésbe. 
A járdaépítést a jövő évi START munkaprogramba tervezik beépíteni. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Karcagi Kistérségi Társulás keretén belül a 2014-2020 
közötti időszak fejlesztéseiről egyeztetnek a holnapi napon a kistérség polgármesterei. Az 
előzetes egyeztetésen vázolta azokat a főbb elképzeléseket, amelyek az önkormányzat 
terveibe szerepelnek. Ezek közül kiemelte a Központi Konyha, a Művelődési Ház, valamint a 
Városháza tetőszerkezetének felújítását, a térfigyelő kamerák bővítését, bérlakások felújítását, 
valamint a közvilágítás korszerűsítését.  
 
CSATÁRI LAJOS: felvetette az öntözésfejlesztés lehetőségét, amely jelentősen növelhetné az 
önkormányzat földterületeinek terméshozamát. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: a orvosi rendelő akadálymentesítése megtörtént, de maga az 
épület igen rossz állapotban van, amelynek felújítása nagyon indokolt és szükséges lenne. 
 
Krokavecz László 16 45 perckor eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Start munkaprogramon belül a gyógynövénygyűjtés, szárítás, 
csomagolás lehetőségét javasolta megvizsgálni. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az önkormányzat meghívást kapott egy országos 
közfoglalkoztatási kiállításra. Ezt nagy eredménynek tartja, mivel a megyéből csak néhány 
települést hívtak a rendezvényre. Terveik között szerepel, hogy száraztésztát, csipkebogyót és 
savanyúságot visznek a kiállításra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 2 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. november 11-én 16 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 11-i  
ülése napirendjének elfogadásáról       195/2013. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat szakfeladatainak kiegészítéséről  196/2013. 
 
2./ Kenderes Városgazdálkodás költségvetési szerv alapító okiratának 
     módosításáról         197/201 
 
3./”Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 
      tárgyú, árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) 
      pontja alapján nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele 
      nélküli tárgyalásos eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 198/2013.  


