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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 10-én 16 
órakor tartott – közmeghallgatással egybekötött – üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városi Könyvtár épülete 
 
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: Penti Gusztáv, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Balázsiné Hubai Ildikó a  Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes 
Óvoda-Bölcsőde mb. intézményvezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési 
Ház igazgatója, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Süveges Lajos, Kenderes 
Városgazdálkodás intézményvezetője, Teleki Zoltán, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, 
Sebők Zoltán a helyi Rendőrörs parancsnoka, Dr Gaszparjan Karen jegyző,  Fodor Imre a 
Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Nagy Tibor a Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, 
Czakó István a helyi Polgárőrség vezetője, Bodor Andrásné, Bodor Tamás meghívottak, 
Fodor Imréné, érdeklődő, Darmosné Ö Tóth Edit köztisztviselő, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testület 
valamennyi tagja jelen van, a ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2014.(II.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 10-i közmeghallgatással 
egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendre 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 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a tavalyi évet értékelve úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat 
tekintetében az eredményes volt. Az önkormányzat – hasonlóan, mint megannyi más 
önkormányzat – három nagyon súlyos gonddal küzdött. Szerencsére az egyiket teljes 
mértékben sikerült orvosolni, mivel a Kormány Kenderest 197 millió 504 ezer Ft adósságából 
maradéktalanul kiváltotta, amelyet ezúton is megköszönt. 
A másik nagy probléma a közrend, közbiztonság helyzete volt, de az időben érkezett segítség 
itt is eredményt hozott. A készenléti rendőrség idevezénylésével – akik jelenleg is a városban 
tartózkodnak – illetve a rendőrkapitányság és a polgárőrség szervezett jelenlétével sikerült 
visszaszorítani a bűnözést. 2012. decemberében hivatalosan jelzett betöréses lopás 14 volt, 
míg 2013. decemberében egy. Megköszönte mindazok segítségét, akik ehhez az eredményhez 
munkájukkal hozzájárultak. 
A harmadik- s talán a legsúlyosabb gond a munkanélküliség kezelése volt. A Képviselő-
testület által meghatározott gazdasági program is kiemelten foglalkozik a gazdaság 
beindításával, a lehetőségek kiaknázásával. Az elmúlt 23 évben több olyan munkahely szűnt 
meg, amely korábban viszonylagosan biztos megélhetést jelentett a családok számára. 
A volt MÉM Repülőgépes Szolgálat telephelye 1992-ben véglegesen bezárt. Az évek során 
különböző próbálkozások történtek a hasznosítást illetően, de megnyugtató helyzetet nem 
sikerült teremteni senkinek sem. 
2013. évben egyedi elbírálású munkaprojekt kérelmet nyújtott be az önkormányzat a 
Belügyminisztériumhoz, amely sikeresen szerepelt.  
51 fő regisztrált álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásához és a projektek megvalósításához 88 millió 769 ezer Ft összegű vissza nem 
térítendő céltámogatásban részesült a önkormányzat. 
Az eredmények közül kiemelte a 2012-ben beindított tésztaüzem működését, amelyhez a 
tavalyi évben tésztaszárító gépet vásároltak.  
Hatékonynak és hasznosnak bizonyultak a mezőgazdasági projektek. Az önkormányzat 
tulajdonában lévő földterületen a Központi Konyhára zöldségféléket termelnek. A telep 
megszerzése lehetőséget biztosított az állattartás elindítására is, így pályázati pénzből és 
önerőből vásároltak sertést, juhot és tojótyúk állományt. 
2013-ban megépült egy 300 m2-es fóliaház.  
 
Az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 732.751 
ezer Ft-tal tervezi. Ebben az évben is nagyon fontos a felelős és szigorú gazdálkodás.  Az 
önkormányzatnak négy intézménye működéséről kell gondoskodnia. Ebben az évben az 
Általános Iskola működtetéséhez közel 30 millió Ft, az Óvodai Egységnek pedig mintegy 16 
millió Ft támogatás biztosít az önkormányzat.,  
A telep megvásárlását Kenderes jövőjét meghatározó lehetőségnek tartja, mivel továbbra is az 
egyik legfontosabb feladat a munkahelyteremtés. 
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetése forráshiányos. A működési célú költségvetési 
hiány összege 44.567 ezer Ft.  A költségvetési hiány belső finanszírozására az önkormányzat 
44.567 ezer Ft működési célú és 4.310 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány 
igénybevételét tervezi. 
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A 2014-es költségvetés tervezésekor nem ismert olyan döntés, amelynek több évre áthúzódó 
hatása lenne. 
A Karcag-Kenderes(Bánhalma) ivóvízminőség-javító program megvalósítása olyan szakaszba 
került, hogy március 3-án Bánhalmán Dr Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr 
jelenlétében az alapkőletételére fog sor kerülni. 
A szennyvízberuházás második körének indítása is erre az évre várható. Hamarosan a 
Kormány fog dönteni erről. A beruházás közel 1 milliárd Ft-ba fog kerülni. 
 
A tavalyi évet értékelve megállapítható, hogy az elért eredmények a Start munkaprogramhoz 
kapcsolódnak. Azok az önkormányzatok, amelyek beléptek a közfoglalkoztatási programba, 
nyertesei lehettek annak, mert a közmunka értékteremtésről is szól.  
Ennek keretében valósulhatott meg Bánhalmán a Kakat-híd átjáró járda (saját költségvetésből 
pedig a villanyvilágítás) földutak karbantartása, valamint a Martinovics út alapja. Keresik a 
lehetőségét az út lezárásának anyagi fedezetére, valamint a Gárdonyi, illetve Battyhány út 
alapjának elkészítésére. 
 
Említette, hogy a munkahelyteremtést kiemelt feladatként kezeli az önkormányzat. 
Előrehaladott tárgyalásaik vannak a FŐKEFE Nonprofit KFT (mely 100 %-os állami 
tulajdonban van) ügyvezetőjével ipari tevékenység végzésére, illetve mezőgazdasági 
tevékenység indítására. Erről szándéknyilatkozatot írtak alá igazgató úrral. Úgy gondolja, 
hogy ennyire közel munkahelyteremtéshez még nem állt Kenderes az elmúlt években, mint 
most. 
Terveik között szerepel a megvásárolt telepen szociális otthon kialakítása, valamint a 
települést és Kisújszállást összekötő kerékpárút megépítése is. 
Sürgető feladat a Központi Konyha külső és belső felújítása, korszerűsítése, valamint a 
Városháza tetőszerkezetének felújítása, amelyekre pályázati lehetőséget keresnek. 
 A piaccsarnok építését jelenleg is végzik , a tervezett átadás március végén lesz. 
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Kormány Kenderest 197 millió 504 ezer Ft adósságából váltotta 
ki, amely lehetőséget teremtett az önkormányzat számára, ahhoz, hogy pályázati forrásból 
megújulhatott a rendőrség, a MEDOSZ Sport kör épülete, valamint az általános iskola 
tornaterme. Az orvosi rendelőt az önkormányzat hitelből vásárolta meg, amelynek összegét 
szintén átvállalta a Kormány. A Repülőgépes Szolgálat telephelyének megvásárlása óriási 
lehetőség az önkormányzat számára. 
Polgármester asszony is említette, hogy nagyon kevés számban van jelen a lakosság ezen a 
fórumon. Nagy problémának látja az emberek érezhető közömbösségét. Ő személy szerint 
1998 óta próbál ezen javítani, és be kell látnia, hogy nem sikerült ezen a téren előrelépni. Ez 
nagy gátja a fejlődésnek, és kijelenti, hogy amennyiben ezen nem tudnak változtatni, a 
településnek nem lesz jövője. Sajnálatos és szomorú dolog, hogy az intézmények között is 
feszültség van, nem tudnak egymás sikerének örülni, nincs összefogás az emberek között. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: eredményeket csak összefogással lehet elérni. Biztos abban, ha 
összeadódnának az erők, az sikereket és eredményeket hozna a közösség számára.  
 
BODOR ANDRÁSNÉ: örömmel hallotta, hogy az orvosi rendelő az önkormányzat 
tulajdonába került. Ezzel kapcsolatban sok idős, és mozgáskorlátozott beteg kérését 
tolmácsolva kérte, hogy a könnyebb bejutás érdekében kapaszkodót építsenek a bejárathoz. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tudnak a problémáról. A 2014-2020-as fejlesztési időszak megyei 
keretében szerepel ennek megvalósítása. Nemcsak a rendelőbe történő bejutást kell 
megoldani, hanem a mosdó átépítését is el kell végezni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az önkormányzat tulajdonát képező 21 hektár földterület zöldmezős 
beruházás keretében ki kell építeni a közműcsatlakozást, illetve a belső úthálózatot, valamint 
tovább kell gondolni a 4-es számú főút elkerülése utáni lehetőségeket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebből a területből 2 hektár ki van vonva a művelésből, amely 
lehetőséget teremthet beruházások megvalósítására. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: mindkét iskolaépület udvara balesetveszélyes. A gyerekek ott 
gyülekeznek, a szüneteket ott töltik, ezért szükség lenne a burkolat felújítására, cseréjére. 
Amennyiben lehetőség lenne rá, a közmunkaprogram keretén belül is javasolja a 
megvalósítást.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tud a problémáról. Fel fogják mérni a költségeket, és pályázati 
lehetőséget keresnek a burkolat felújítására. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2014.(II.10.) 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 
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 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. 

 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
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. 
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 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 

 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más hozzászólás nem volt, a közmeghallgatást 16 óra 50 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 2014. február 10-én 16 
órakor tartott – közmeghallgatással egybekötött – üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 10-i 
közmeghallgatással egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról    6/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
     koncepciójáról           7/2014. 

 
 
 
 


