
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
Jelen vannak:Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár 
Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol. Baktai Kálmán 
 
Bejelentés nélkül távol. --- 
 
Jelen vannak továbbá: Gyulai-Farkas Edina, a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes 
Óvoda Bölcsőde megbízott vezető-helyettese, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás 
intézményvezetője, Orvos Anetta Csilla, a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális 
Központ Kenderesi Telephelyének vezetője, Korpás Bálint, a Kenderesi Nonprofit KFT 
vezetője, Kurucz Sándorné, Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Dr 
Gaszparjan Karen jegyző, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Knoch Ferencné, 
Szűcs Anita meghívottak, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető,- 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 
fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 10-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 a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
önkormányzati rendeletről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a beterjesztett formában javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. A 
beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet a tiszteletdíjak 18 %-os emelésére tesz javaslatot. A 
tiszteletdíjak összege 2010-ben módosult utoljára. A rendelet-tervezet alapján a helyi 
önkormányzati képviselő havi alapdíja 35 ezer Ft, az állandó bizottság elnökének az alapdíjon 
felül 35 ezer Ft, az állandó bizottság képviselő és nem képviselő tagjának a bizottsági 
munkáért járó tiszteletdíja 15 ezer Ft.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
17/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet 

 
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014.december 10. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       jegyző 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2014.XII….) rendelete az 
élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Központi Konyha két hetes próbaüzemet tartott a reformétkeztetés  
feltételeinek figyelembevételével. Ez az idő kevés volt ahhoz, hogy megbízható adatokkal 
szolgáljanak, ezért az élelmezési nyersanyagköltséget sem tudták reális alapon megállapítani. 
A bizottsági ülésen olyan javaslatot tett, hogy a későbbiekben döntsenek az élelmezési 
nyersanyagköltség, valamint az intézményi térítési díjak megállapításáról, amikor a 
reformétkeztetéshez kapcsolódó adatok rendelkezésre állnak. 
    
Felkérte Veresné Nagy Margitot, ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
véleményét a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: a bizottság véleménye megegyezett az előbbi véleménnyel, 
vagyis akkor térjenek vissza az élelmezési nyersanyagköltség újbóli megállapítására, amikor 
rendelkeznek a szükséges adatokkal. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy döntsenek a nyersanyagköltség 2015. évi  
megállapításáról, a 2014-ben elfogadott  adatokkal. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
18/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2014.december 10. 
 
(: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 személyes gondoskodást nyújtó ellátás intézményi térítési díjának 
megállapításáról 
 
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
19/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátás intézményi térítési díjának megállapításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Kenderes, 2014.december 10. 
 
(: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 2015. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a belső ellenőrzési tervben három fontos területet jelöltek meg 
2015-re vonatkozóan, a beterjesztett előterjesztésben foglaltak szerint. A jövő évben lényeges 
változások várhatóak a közigazgatásban, amelyek miatt indokolt a belső ellenőr segítsége a 
jogszabályok megfelelő alkalmazásához. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vették, hogy melyek 
azok a kockázatos pontok, amelyek ellenőrzése nagyon fontos lenne a szabályszerű 
gazdálkodás szempontjából. Megköszönte Csehné Köteles Rozália belső ellenőr eddigi 
munkáját. A belső ellenőrzési terv elfogadását javasolta. A jövő évben is felelősségteljes 
munkát várnak el az intézmények vezetőitől, munkatársaitól. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város önkormányzat Képviselő-testülete – A költségvetési szervek 
            belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
            Korm. rendelet  31-32 §-a alapján – a 2015. évi belső ellenőrzési 
            tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné Kenderes Város polgármestere, Helyben 
                      2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
                      3./ Dr Gaszparjan Karen Kenderes Város jegyzője, helyben 
                      4./ Csehné Köteles Rozália Kenderes Város belső ellenőre 
                           Törökszentmiklós, Ifjúság út 9. fsz. 2. 5200 
 
                           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 
 
Beszámoló a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ Kenderesi 
Telephelyének 2014. évi munkájáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Bodor Tamás, a Szociális és Kulturális 
Bizottság elnöke. 
 
BODOR TAMÁS: a legutóbbi bizottsági ülésen tárgyalták a beszámolót. A bizottsági ülésen 
parázs vita alakult ki, főleg az étkeztetéssel kapcsolatban, mivel az év elején 121 fővel 
indultak, amely év közben 35 főre csökkent. A bizottság értetlenül áll a dolgok előtt. 
A bizottság mindenképpen azt javasolja, hogy a testület részletesen tárgyalja a beszámolót, 
illetve vizsgálja felül a Baptista Szeretetszolgálattal megkötött szerződést. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az anyaghoz szóbeli kiegészítése nincs, úgy gondolja, hogy a 
kiküldött anyagban „minden benne van”. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Zakar 
Ferenc igazgató úr nem tudott a testületi ülésen részt venni, mivel tegnap délután kapta 
kézhez a meghívót, és programjait nem tudta átszervezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szeretné tisztázni, hogy a meghívót mindenkinek időben kiküldték. 
Megjegyezte, hogy a beszámoló is késve érkezett, mivel a szerződésben foglaltak szerint 
minden év november 30-ig be kell számolni a szeretetszolgálatnak az évi munkájáról. Kéri 
intézményvezető asszonyt, tolmácsolja igazgató úr felé, hogy a meghívót időben kiküldték. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: nem tudott részt venni a bizottsági ülésen, így itt szeretné 
elmondani véleményét. A probléma március hónapban indult, amikor a 121 fő ellátotti 
létszámból 35 főre csökkent azok száma, akik a Központi Konyháról kapják az ebédet, annak 
ellenére, hogy a testület megszavazott egy olyan döntést, hogy amennyiben emelkedik a 
térítési díj, akkor a különbözetet a testület támogatásként biztosítja a Baptista 
Szeretetszolgálat részére, azért, hogy a Központi konyha működésképes maradjon.  Amikor a 
szerződést kötötték, ígéretet kaptak a Baptista Szeretetszolgálattól, hogy a Központi 
Konyhával főzetnek, sőt azt ígérték, hogy Kisújszállásra is innen fogják az ebédet vinni. 
Ehhez képest a döntés hidegzuhanyként érte a testületet. Jó lett volna, ha itt van az igazgató 
úr, hogy hallja a problémákat, és elmondta volna azokat az okokat, amelyek ide vezettek. Úgy 
gondolja, hogy azokat az ígéreteket, amelyeket a szeretetszolgálat tett,  be kellene tartani. Az 
önkormányzat támogatásként odaadta a különbözetet, ezért az ellátottak nem érezték, hogy 
emelkedett az étkezés díja. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a Baptista 
Szeretetszolgálat közötti megállapodást újra kell tárgyalni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  egyetért azzal, hogy alapjaiban kell újra tárgyalni a megállapodást. Az 
önkormányzat korábban kezdeményezett tárgyalást a Baptista Szeretetszolgálattal, ahol a 
vitás pontokat nem tudták tisztázni. Igéretet kaptak arra, hogy a későbbiekben újból 
tárgyalnak, a kérdésekről, melyeket  azóta sem sikerült tisztázni. Számára nem elhihető, hogy 
a Baptista Szeretetszolgálat nincs tisztában az étkeztetés ÁFA tartalmával, hisz több ezer 
ember étkeztetését intézik.  
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Véleménye szerint szerződésszegésről van szó, a megállapodás több pontján is. Nem csak 
ígéret volt a részükről, hogy a Központi Konyháról oldják meg az étkeztetést, hanem egyfajta 
kötelezettség is. Azért állt át az önkormányzat az önellátásra, hogy egészséges ételeket 
biztosítsanak az ellátottak részére. Előállítják a húst, a zöldségek egy részét, és a tésztaféléket. 
A Képviselő-testülettől felhatalmazást kér arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 
kezdeményezze a szerződés felmondását. A Baptista Szeretetszolgálat álláspontja az volt, 
hogy nem történt szerződésszegés, mivel Kenderes a karcagi telephelyhez tartozik.  Azt 
szeretné, hogy közös megegyezéssel minél rövidebb idő alatt sor kerülne a szerződés 
felmondására. Sem ő, sem a testület nem fog a továbbiakban asszisztálni folyamatos 
szabálytalansághoz. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: maximálisan egyetért az elhangzott véleménnyel. Ugyanakkor 
nem szabad elfelejteni, hogy hány embernek adtak munkát a gondozásban. Amennyiben 
felmondásra kerül a szerződés, az önkormányzatnak azt is meg kell vizsgálnia, hogy a 
munkahelyek milyen formában tarthatók meg.  Nagyon szeretné, ha az ott dolgozóknak 
megmaradna a munkahelye. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mindenképpen meg kell vizsgálni a foglalkoztatás kérdését. Úgy 
gondolja, hogy ez nem szociális érzékenység a Baptista Szeretetszolgálat részéről, hanem 
bátorság. A szabályos foglalkoztatást nagyon fontosnak tartja. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: a Baptista Szeretetszolgálat támogatást kért az 
étkeztetéshez az önkormányzattól, amelyet elszámolási kötelezettség nélkül nem tehet meg, 
mivel a feladat átadásra került, illetve ennek a közfeladatnak az ellátására a központi 
költségvetésből jelentős összegű támogatást kap minden egyes feladatra. Kiemelne néhány 
területet, amely elég nagy problémát okoz. Az étkeztetéshez rendelkezésre áll az adat, hogy 
mekkora összegű támogatást nyújt az önkormányzat, mennyi az önköltség, és a kettő 
különbsége az intézményi térítési díj. Az intézményi térítési díj megállapításánál egyedüli 
lehetőség a gondozott személy jövedelmi viszonyainak figyelembe vétele.  A személyi térítési 
díjnál a beszámoló három kitételt említ, amely önmagában is jogszabályellenes, hiszen csak a 
jövedelmi viszonyokat lehet figyelembe venni, amelyről határozatban kell értesíteni a 
gondozottat. A nappali ellátásnál mindig probléma, hogy az igénylők  részvétele mit takar. 
Ilyen témában, a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzések alkalmával több településen 
visszafizetési kötelezettség, illetve büntetőfeljelentés született. Amennyiben a szerződés 
felmondásra kerül, az önkormányzatnak fel kell készülni a feladatok szakképzett gondozókkal 
történő végzésére.  
 
DR BENCZE MIKLÓS: napi kapcsolatban vannak a Baptista Szeretetszolgálat 
munkatársaival. Fontosnak tartja a beteg, idős emberek folyamatos látogatását, gondozását. A 
munkatársak az orvosok napi munkáját is segítik. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: új alapokra kell helyezni az idősgondozást, minél több idős embert kell 
bevonni, kiemelt figyelmet kell fordítani az egyedülálló, idős beteg emberekre, elesett idős 
házaspárokra.  
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ORVOS ANETTA CSILLA: az elhangzott vélemények alapján úgy érzi, mintha nem 
végeznének szakmai munkát az intézményben., amellyel kapcsolatban feltételezésekbe 
bocsátkoztak. Szeretné leszögezni, hogy munkatársaival együtt szakmai munkát végeznek, 
amely mögött tartalom van. Az elvégzett ellenőrzések soha nem állapítottak meg 
jogszerűtlenséget.  A legutolsó ellenőrzés megállapításait még nem ismeri, mert nem kapták 
meg a jegyzőkönyvet, de eddig elmarasztaló észrevételt nem kaptak. Nincs olyan 
tevékenység, amelyet munkatársai jogszerűtlenül végeznének. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem szeretné, ha félreértenék az elhangzottakat. Nem a 
munkatársakkal van baj, hanem a szervezettel, amelynek vezetője nagymértékben figyelmen 
kívül hagyja a szerződésben foglaltakat. Nem beszélve arról, hogy az önkormányzatot is 
károsítja, mivel egy másik intézmény működését veszélyezteti, mivel nem a Központi Konyha 
szolgáltatását veszik igénybe, hanem más településről biztosítják az étkeztetést. Úgy gondolja, 
hogy a szociális étkeztetés nem működhet piaci alapon. A szerződésben le van írva, hogy a 
Központi Konyháról biztosítják az étkezést. Szociális ellátáson kívül az idős ember bárhonnan 
hordhatja az ebédet, de a szervezett szociális ellátás keretében úgy gondolja, hogy azt a 
kijelölt intézményből kell biztosítani.  
 
ORVOS ANETTA CSILLA:  ő ezt másképp látja. Most is megvan a szerződésük a Központi 
Konyhával, bárki, aki szeretné, onnan hordhatja az ebédet, mégsem azt választják a 
gondozottak. Úgy gondolja, hogy annak valami oka van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: anyagi oka van, amelyet már többször megbeszélték. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a Baptista Szeretetszolgálat munkatársaként nem feladata a 
költségvetés összeállítása, ezért a pénzügyekhez nem tud hozzászólni. 
 
TÓTH TIBORNÉ: ha jól érti, akkor most három-négy helyről kapják az idősek az ebédet? 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: a karcagi telephellyel van szerződése az ellátottak többségének. 
A telephelynek több szolgáltatóval van szerződése. Kisújszállásról, a Kenderesi 
középiskolából, illetve egy kenderesi vállalkozótól biztosítják az ebédet, ugyanannyi árért. 
 
KNOCH FERENCNÉ: csak a Központi Konyhai ebéd árát emelték meg, a többit nem 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA:nem érti, hogy miért nem egyforma térítési díjat fizetnek az 
ellátottak, mikor a támogatás minden ember után ugyanannyi, amelyet az állam biztosít.  Nem 
lehet egy intézményen belül többféle térítési díjat megállapítani, csak telephelyenként. Úgy 
gondolja, hogy Kenderes is egy  telephely. Véleménye szerint ahány helyen végeznek 
tevékenységet, annyi helyen van telephelye a szolgálatnak. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az ÁFá-t a Baptista Szeretetszolgálat nem igényli vissza. 
 
KURUCZ SÁNDORNÉ: házi gondozóként dolgozik. El tudja mondani, hogy mivel a 
gondozottaknak választási lehetőségük volt, többen mondták, hogy az Alföldi falatozóból 
szeretnék az ebédet. Vannak, akik semmivel sincsenek megelégedve, de nem kényszeríthetik 
az időseket, hogy honnan kérjék az ebédet. 
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KNOCH FERENCNÉ: ahol nagyszámú ellátottra főznek, mindig van olyan, aki mindennel 
elégedetlen. Több, mint húsz éve biztosítják  az ebédet a gondozottak részére, és eddig az 
esetek többségében meg voltak elégedve. A múlt héten 5 fő jött vissza a Központi Konyhára, 
mert a máshonnan szállított ebéddel sem voltak megelégedve.  
 
TÓTH TIBORNÉ érdeklődött, hogy milyen formában biztosítják a hét végi ebédet? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Baptista Szeretetszolgálat december hónapban hétvégére (pénteken 
kiszállítják a szombati és vasárnapi ebédet is) ajándékba ad ebédet a gondozottaknak, amely – 
véleménye szerint-  élelmiszerbiztonsági szempontból szabálytalan. A múlt hét végén a nagy 
mennyiségű étel szállítása miatt  a napi ebéd is nagy csúszással érkezett az ellátottakhoz.  
Szeretné megismerni az Államkincstári ellenőrzés jegyzőkönyvében foglaltakat. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: valóban volt probléma az ebéd kiszállításával a múlt pénteken.. 
Minden gondozott Kisújszállásról kapta a hét végi ebédet.  370 ételhordót kellett 
elszállítaniuk, ami miatt tényleg késtek az ebéd kiszállításával.. Az ellenőrzési jegyzőkönyvet 
át fogják küldeni. 
 
BODOR TAMÁS: jelezte, hogy több olyan ember van az utcán, aki hajléktalan. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: tudnak a problémáról. Ez olyan helyzet, amit meg kell oldani. El 
kell azon gondolkozni, hogy milyen megoldási lehetőségek lehetnek. Egy nappali melegedő 
fenntartása nem egyszerű, és nem is kötelező feladata az önkormányzatnak. 
 
BODOR TAMÁS: konkrét megoldást kért az említett személyekkel kapcsolatban. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: többször jelezte bizottsági és testületi ülésen is ezt a sajnálatos új 
jelenséget. 3-4 olyan személy van, akik napközben a Művelődési Házban tartózkodnak. Az 
intézménynek sem feladata, hogy ezeket az embereket fogadja. Ezt nem lehet tétlenül nézni, 
akkor, amikor van nappali ellátást nyújtó szervezet a településen. 
 
Dr Bencze Miklós 15 óra 20 perckor eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 fő. 
 
KNOCH FERENCNÉ érdeklődött, hogy most hogy történik a tízórai és uzsonna biztosítása a 
nappali ellátásban? 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: az idősek nappali ellátásában nem kötelező feladat az étkeztetés 
biztosítása. Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy bármilyen szociális ellátási formát 
kérni kell, arra nem kötelezhető senki, hogy igénybe vegye, csak saját kérésre indul az eljárás. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  kéri intézményvezető asszonyt, hogy figyeljenek oda ezekre az 
emberekre, jön a tél, próbálják rábeszélni őket, hogy vegyék igénybe a nappali ellátást. 
 Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel arra, hogy a szolgálat vezetőjével, Zakar Ferenc úrral 
tárgyaljon és kezdeményezze a szerződés felbontását, közös megegyezéssel, vagy a szerződés 
szerinti rendes felmondással. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 210/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat közötti szerződés 
felmondásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi 
 az önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat közötti szerződés felmondását. 
 
 A szerződés felmondásának tárgyalásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. 
 
            Határidő: 2015. január 31. 
            Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Baptista Szeretetszolgálat Reginális Szociális Központ Zakar Ferenc 
                           menedzser-igazgató 4032 Debrecen, Kartács út 13. 
                      3./ Baptista Szeretetszolgálat  Reginális Szociális Központ Kenderesi 
                           Telephelyének vezetője, Orvos Anetta Csilla ,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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője kérelemmel fordult a 
Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az intézmény  többletbevételeiből 1,5 millió Ft 
átcsoportosítását a dologi kiadásokból a felhalmozási kiadásokba, szerszámbeszerzésekre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás intézmény többletbevételeiből történő átcsoportosítás 
engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi 
 Kenderes Városgazdálkodás intézmény részére, hogy többletbevételeiből 1,5 millió Ft  
            átcsoportosításra kerüljön a dologi kiadásokból a felhalmozási kiadásokba, 
            szerszámbeszerzésekre. 
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 Erről: 1./ Süveges Lajos intézményvezető, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 113/2014.(VIII.25.) Kt. számú határozatával 
kinyilvánította azon szándékát, hogy megkívánja vásárolni a Kenderes, Damjanich út 35. 
szám alatti ingatlant. Időközben kiderült, hogy a ingatlan tulajdonjoga nem tisztázott, nem 
tehermentes, továbbá, nem is az eladó tulajdona.  Kéri a Képviselő-testületet, hogy helyezze 
hatályon kívül a határozatot, és álljon el vásárlási szándékától a rendezetlen jogügylet miatt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 212/2014.(XII.5.) Kt. számú határozata 
A Kenderes, Damjanich út 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 113/2014.(VIII.25.) 
Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

Kenderes, Damjanich út 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló 
113/2014.(VIII.25.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az idei évben is lehetőség van az Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvételre. Javasolta, hogy a település képviseletében Körmös Enikő 
nyolcadik évfolyamos tanuló vegyen részt a programban. Az önkormányzat – a korábbi 
éveknek megfelelően – csak elviekben tudja támogatni a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
nyújtani számára. Kérte a Képviselő-testületet, döntsenek a programban való részvételről. A 
maga részéről támogatja, és azt kéri képviselő-társait is, hogy támogassák aprogramban való 
részvételt.. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 213/2014.(XII.10.) kt. számú határozata 
Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy 
 Körmös Enikő nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Erdei Renáta) 
 Kenderes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 
  Programban. 
 Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
 nyújtani számára. 
 Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba 
            történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi 
 határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2014. december 11. 
            Felelős: Pádár Lászlóné polgármester 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben 
                      3./ Körmös Enikő 5331. Kenderes, Jókai út 17. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 
megbízott vezető-helyettese, Gyulai-Farkas Edina közoktatás vezetői képzésen vesz részt. 
Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti tanulmányi szerződés kötését, és a 
tandíj  (110 ezer Ft/félév)  80 %-ának átvállalását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 214/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Gyulai-Farkas Edina tanulmányi szerződésének jóváhagyása 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde megbízott 
 vezető-helyettesével,  Gyulai-Farkas Edinával megkötendő tanulmányi szerződés 
 tervezetét, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott. 
 
 Erről: 1./ Gyulai –Farkas Edina, Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda 
                           Bölcsőde megbízott vezető-helyettese, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
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                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
e.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az ún. „önhiki-s” pályázaton 7 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, 
támogatási igényünk 78.083 ezer Ft volt. Most ismét lehetőség van a 2014. évi önkormányzati 
fejlesztési tartalékából finanszírozott támogatásra vonatkozó igény benyújtására, amelyhez az 
önkormányzat döntése is szükséges. A támogatási igényünk  69.993 ezer Ft. Javasolta a 
pályázat benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
a Magyarország 2014. évi önkormányzati fejlesztési tartalékából finanszírozott támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 
 Központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú mellékletének  

1. pont IV. alpontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzati fejezeti  
tartalékból finanszírozott, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését  
szolgáló kiegészítő támogatásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a támogatási 
igény benyújtására.  
 
 
Erről: 1./ Belügyminisztérium (Magyar Államkincstár útján) Budapest 
          2./ Nemzetgazdasági Minisztérium (Magyar Államkincstár útján), 
               Budapest 
          3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben  
          5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, helyben   

                       é r t e s ü l n e k.  
 
f.) 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyaltak 
az ultrahangos szakrendelés beindításának lehetőségéről. A bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy támogassa a szakrendelés beindítását, és erre a célra biztosítson jövő évi 
költségvetésében  (éves szinten) 1.400  ezer Ft-ot. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: többször tárgyaltak az ultrahangos vizsgálat beindításról, amellyel a 
lakosság egészségügyi ellátásának színvonalát növelni tudnák. Tekintettel arra, hogy az 
ultrahangos diagnosztikai vizsgálatokra hosszú, 2-3 hónapos  a várakozási idő, úgy gondolja, 
hogy mindenképpen élni kell a felkínált lehetőséggel. Az engedélyeztetési eljárás miatt 
valószínűleg februárban indulhat a vizsgálat, melynek keretében hasi, és nyaki vizsgálat lesz, 
a későbbiekben szeretnék bővíteni érvizsgálattal is.  Az önkormányzati támogatásra azért van 
szükség, hogy a betegeknek ne kelljen fizetni érte. Ezzel olyan támogatást biztosítanak a 
lakosoknak, amellyel ingyenesen vehetik igénybe az ellátást. A biztosított összegből 1.200 
ezer Ft az ultrahangos vizsgálat díja, 200 ezer Ft pedig az asszisztencia bére, illetve egyéb 
költségek fedezete. Javasolja az 1.400 ezer Ft biztosítását az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében, továbbá felhatalmazást kér a támogatási szerződés aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 216/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
ultrahangos szakrendelés beindításának támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött,  
 hogy 2015. évi költségvetésében 1.400 ezer Ft-ot biztosít a településen 
 beindítandó ultrahangos szakrendelés költségeinek biztosításához,  
 évi 400 vizsgálat finanszírozásához. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a támogatási 
 szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
g.) 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
tárgyalt a bánhalmi orvosi ellátásról, ahol lakossági igényként merült fel a mindennapi orvosi 
ellátás szükségessége. Most lehetőség van arra, hogy heti két alkalommal az ALMI-MED 
Egészségszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselője: Dr Bencze Miklós) 
biztosítsa az orvosi ellátást. A bizottság 40 ezer Ft/hó összegű támogatást javasol 2015. január 
1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra, 6 hónapos időtartamra. 
  
A napirend tárgyalása közben, 15 óra 45 perckor Dr Bencze Miklós visszaérkezett, így a 
jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 217/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
a bánhalmi háziorvosi körzet helyettesítéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
 2015. január 1-től 2015. június 30-ig, 6 havi időtartamra a bánhalmi  
            háziorvosi körzet heti 2 alkalommal történő helyettesítésére, szerződést köt 
 az ALMI-MED Egészségszolgáltató KFT-vel (képviselője: Dr Bencze Miklós 
 ügyvezető).  
 A helyettesítés díját 40 ezer Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
 Erről: 1./ ALMI-MED KFT (képviseli: Dr bencze Miklós ügyvezető) Kenderes, 
                           Szent István út 33/1. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben  
 
 
                      é r t e s ü l n e k 
 
h.) 
 
DR BENCZE MIKLÓS: kérte a Képviselő-testületet, hogy az – idei évhez hasonlóan –  a 
Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti, önkormányzati ingatlan bérleti díját 50 %-kal 
csökkentse, tekintettel arra, hogy 230 m2-es az ingatlan felét egyáltalán nem használják. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, egy 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 218/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Az ALMI-MED Egészségszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtandó bérleti 
díj csökkentéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
 ALMI-MED Egészségszolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság (képviseli:  
 Dr Bencze Miklós ügyvezető) részére a Kenderes, Szent István út 33/1 szám  
 alatti, önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlan bérleti díját 
 2015. január 1-től 2015. december 31-ig  40.803 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
 Erről: 1./ ALMI-MED Egészségszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
                           5331. Kenderes, Szent István út 33/1. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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i.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aláírásgyűjtő ívet kapott, amelyben a 
lakosok a Felsőföldi út  Bocskai útig lévő részét, valamint a Deák Ferenc és a Turgonyi út 
közötti szakasz szilárd burkolattal történő lezárását kérték. A beadott kérelem formailag kicsit 
komolytalannak tűnik, mivel összefirkált lapokon adták be a kérelmet, és az aláírások 
némelyike sem valódi. A felvetett problémáról tudnak, valóban rossz állapotban van az 
említett útszakasz. Javasolta olyan tartalmú válasz megfogalmazását, hogy számba veszik a 
kérést, és az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében döntenek a megvalósításról.  
 
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
ORVOS ANETTA CSILLA: jelezte, hogy a Baptista Szeretetszolgálat telephelyére vezető 
útszakasz is  nagyon rossz állapotban van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben a ciklusban szeretnék valamennyi útszakasz, illetve a szükséges 
járdaszakaszok felújítását elvégezni.  
 
BODOR TAMÁS: a Szociális és Kulturális Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalt a Mindenki 
karácsonya ünnepség lebonyolításáról, amelyhez a Képviselő-testület az előző ülésen 200 ezer 
Ft-ot hagyott jóvá. Bánhalmán december 19-én 10 órakor kezdődik az ünnepség, Kenderesen 
pedig 20-án várják a lakosokat. Dr Bencze Miklós képviselő úr 10 kg mézet ajánlott fel a 
rendezvényre, melyet köszönettel vett a bizottság. 
 
Elmondta, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény lehetővé teszi, hogy minden település felállítson egy települési értéktárat. Úgy 
gondolja, hogy Kenderesen a Horthy túra méltó arra, hogy bekerüljön az értéktárba, mivel 
teljesen egyedülálló és ez a kulturális örökség csak Kenderesen van. A Képviselő-testület 
döntése alapján kerülhet a Települési Értéktárba, melyet elfogadásra javasol a testületnek. 
 A Települési Értéktár Bizottság elképzelése „Gesztenyevirág ünnep” elnevezésű rendezvény 
megszervezése, amelyet három naposra terveznek. A településen nagyon különleges és 
egyedülálló a  Szent István úton lévő védett fasor, amelynek májusi virágzása páratlan 
látványosság. Javasolja a Képviselő-testületnek a jövő évi költségvetés terhére 500 ezer Ft 
elkülönítését erre a célra. A rendezvénnyel hagyományt szeretnének teremteni, majd később a 
Települési Értéktárba is felvenni a „Gesztenyevirág ünnepet”. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta a bizottsági javaslat támogatását. A „Gesztenyevirág ünnep” 
megrendezésének költségét figyelembe veszik a jövő évi költségvetés összeállításánál. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 219/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
A Horthy-túra Helyi Értéktárba történő felvételéről 
 
 Kenderes Város Önkormányzata felveszi a Helyi Értéktárba 
            a Horthy-túrát, mint kulturális örökséget. 
            A Képviselő-testület javasolja továbbá a Horthy-túra Megyei Értéktárba 
 való felvételét is. 
 
 Erről: 1./ Helyi Értéktár Bizottság, Bodor Tamás elnök, Helyben 
                      2./  Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek  Pádár Lászlóné polgármester asszony részére –a település érdekében 
tett  munkáját megköszönve  – 1,5 havi illetménymének kifizetését jutalom jogcímen. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester kérte, szavazzanak a bizottság javaslatáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, 1 fő 
tartózkodása mellett (Pádár Lászlóné tartózkodott a szavazástól) az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 220/2014.(XII.10.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester jutalmazásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 Pádár Lászlóné polgármester részére 1,5 havi illetményének kifizetését 
 engedélyezi jutalom jogcímén. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy önkormányzat 6,6 millió Ft-ot  nyert 
további térfigyelő kamerák felszerelésére. 
Az elmúlt héten 2 napos kapcsolatépítő tréningen vett részt, amelyet a 3. számú egyéni 
választókerületi polgármesterek részére tartottak Szentendrén és Budapesten. A tréning 
hasznos és építő jellegű volt,  
Az adventi készülődés időszakában kér mindenkit, hogy lehetőségeihez képest vegyen részt 
az ünnepségeken, próbálják szebbé és boldogabbá tenni azok mindennapjait, akik rászorulnak, 
elesettek, betegek, idősek.  



- 17 – 
 
 
 

Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánt. 
 
Mivel más napirendi pont, bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az  ülést  16 óra 5 
perckor bezárta. 
 
 

Knf. 
 
 

(: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. december 10-én 
               10 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 10-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      208/2014. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     17/2014.(CII.11.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati 
     képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     18/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete az élelmezési 
     nyersanyagköltség megállapításáról 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     19/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
     a személyes gondoskodást nyújtó ellátás intézményi térítési 
     díjának megállapításáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terv 
     jóváhagyásáról        209/2014. 
 
5./ Kenderes Városi Önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat 
     közötti szerződés felmondásáról      210/2014. 
 
6./ Egyebek 
 

a.) Kenderes Városgazdálkodás intézmény többletbevételeiből 
történő átcsoportosítás engedélyezése    211/2014. 

 
b.) Kenderes, Damjanich út 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

szóló 113/2014.(VIII.25.) Kt. számú  hatályon kívül helyezéséről 212/2014. 
       
      c.)  Arany János Tehetséggondozó programban való részvételről 213/2014. 
 
      d.)  Gyulai-Farkas Edina tanulmányi szerződésének jóváhagyása 214/2014. 
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Napirend:         Szám: 
 
 

e.) Magyarország 2014. évi önkormányzati fejlesztési tartalékából 
finanszírozott támogatására vonatkozó igény benyújtásáról          215/2014. 

 
     f.)   Ultrahangos szakrendelés beindításának támogatásról          216/2014. 
 
     g.)   A bánhalmi háziorvosi körzet helyettesítéséről           217/2014. 
 

h.) Az ALMI-MED Egészségszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére nyújtandó bérleti díj 
csökkentéséről               218/2014. 

  
     i.)   A Horthy-túra Helyi Értéktárba történő felvételéről           219/2014. 
 
     j.)   Pádár Lászlóné polgármester jutalmazásáról            220/2014.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


