Jegyzőkönyv

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 20-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Kocsmár Gyula képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Veresné Nagy Margit képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá:Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Süvegesné Bakondi Mária, a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kurucz Sándorné,
Kenderes Város Roma önkormányzatának elnöke, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház igazgatója Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Dr
Gaszparjan Karen jegyző, Farkas Istvánné, Szűcs Anita, Fehérné Szendrei Ibolya, Dr Ila Erzsébet
meghívottak, Penti Gusztáv érdeklődő, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel,
hogy első napirendi pontként tárgyalja meg a testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet, valamint a 4. napirendi
pontként szereplő előterjesztést Kenderes Városgazdálkodás intézmény és a FŐKEFE Nonprofit
KFT között létrehozandó szolgáltatási szerződésről, - vegye le napirendről. mert a döntéshez
további egyeztetések szükségesek.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban javaslata van, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 1/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 20-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./Képviselő-testület 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 Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi
illetménykiegészítéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet. Felkérte Kocsmár Gyula elnökhelyettest, ismertesse a bizottság álláspontját.
KOCSMÁR GYULA, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a testületnek.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: véleménye szerint a köztisztviselőkre egyre nagyobb terhet ró
munkájuk maradéktalan elvégzése. Az ügyfelek egyre türelmetlenebbek és idegesebbek. Teljes
mértékben javasolja az illetménykiegészítés mértékének megemelését, és kérte, hogy – amennyiben
mód és lehetőség lesz rá – a közalkalmazottak illetményének kiegészítésének lehetőségét is
vizsgálja meg a testület, mert évek óta nem volt semmiféle plusz juttatás számukra.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016.(I. 21.) önkormányzati rendelete
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2016. évi illetménykiegészítéséről
Kenderes, 2016. január 20.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
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
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „élelmiszerek és főzési
alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Felkérte Kocsmár Gyula elnökhelyettest, ismertesse a bizottság álláspontját.
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes: a bizottság megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat, és azt
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy minden termékcsoport esetében a legolcsóbb ajánlatot
fogadja el.

-3Hozzászólások
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: javasolta, hogy a szerződésekbe kerüljön rögzítésre a
zöldségfélék esetében a helyi őstermelőktől vásárolt és a Start programban megtermelt áruk
felhasználásának lehetősége is.
BODOR TAMÁS képviselő: érdeklődött, hogy húsárut tudnának-e a Start programon belül
biztosítani?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: nem tudnak húsárut biztosítani, mivel nem rendelkeznek
vágóponttal.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 2/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által „élelmiszerek és főzési
alapanyagok beszerzése” tárgyában bekért ajánlatok elbírálásáról
Kenderes város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt
jogkörében eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést kötni
2016. március 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő, 6 hónapos, határozott
időtartamra a Központi Konyha élelmiszer és főzési alapanyag beszállítása tárgyában:
Sertés és marhahús: Nagykun-Hús KFT (5340 Kunhegyes, Kisér út l.)
Töltelékáru: Ozirisz KFT (5000 Szolnok, Nagysándor J. út 36.)
Baromfihús:SVÁB-Gasztro KFT (4030 Debrecen, Vámraktár út 3.)
Tejtermék: SVÁB-Gasztro KFT (4030 Debrecen, Vámraktár út 3.)
Mirelit áru: SVÁB-Gasztro KFT (4030 Debrecen, Vámraktár út 3.)
Fűszer, konzerv :Ozirisz Kft (5000 Szolnok, Nagysándor J. út 36.)
Zöldség, gyümölcs: GASTROSA TRADE Kft 5900 Orosháza, Köd utca 42.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a szállítási
szerződések aláírására.
Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Nagykun-Hús Kft 5340 Kunhegyes, Kisér út 1.
5./ Ozirisz Kft 5000 Szolnok, Nagysándor J. út 36.
6./ SVÁB-Gasztro Kft 4030 Debrecen, Vámraktár út 3.
7./ GASTROSA TRADE Kft 5900 Orosháza, Köd utca 42.
é r t e s ü l n e k.

-43. 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 Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás
elfogadására és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása
módosítására
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Társulási Megállapodás módosítására azért van szükség,
mert Rákócziújfalu Község Önkormányzata kérte felvételét a Társulásba. A Társuláshoz történő
csatlakozáshoz szükséges a Társulási megállapodás módosítása az előterjesztésben foglaltak szerint.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a csatlakozási szándékot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 3/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról és a
Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodás Társulás Társulási Megállapodása módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület megismerte a határozat 1. sz. mellékletét képező Rákócziújfalu Község
Önkormányzata 79/2015.(IX. 23.) számú képviselő-testületi határozatát és elfogadja a csatlakozási
szándékot.
2. A képviselő-testülete Rákócziújfalu Község Önkormányzata Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását és ezzel együtt a határozat 2. számú
mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását és a határozat 3. számú mellékletét képező
társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. Tekintettel arra, hogy a
Társulás által működtetett vagyontárgyak ISPA és KEOP pályázatokkal érintettek, a módosításhoz a
Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács pénzügyi hozzájárulási
kötelezettséget a csatlakozáshoz nem ír elő.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekhez kapcsolódóan szükségessé váló
dokumentumok aláírására, nyilatkozatok kiadására, intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Pádár Lászlóné polgármestere
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
é r t e s ü l n e k.

-54. 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 FŐKEFE Nonprofit Kft részére történő bérbeadási hozzájárulásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a helyiségbérleti szerződés az önkormányzat és a FŐKEFE
Nonprofit Kft között a Kenderes,Vasút út 3/B szám alatti található, az önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlan bérbeadására vonatkozik. Ebben a csarnokban történik a seprűkészítéshez szükséges
cirok tárolása, és előkészítése. A szerződésben 100 Ft/m2 bérleti díj szerepel, amely éves szinten 1
millió Ft bevételt jelent az önkormányzat számára.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy hány főt foglalkoztat most a FŐKEFE Nonprofit
Kft?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jelenleg 80 főt foglalkoztat a cég, és kb ugyanennyien várnak
arra a környékbeli településekről, hogy – amennyiben bejárásuk megoldódik- dolgozhassanak.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit KFT-vel megkötött
helyiségbérleti szerződés jóváhagyásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a
Kenderes Városi Önkormányzat és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit
KFT között megkötött helyiségbérleti szerződést, a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármester a helyiségbérleti
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ FŐKEFE Nonprofit KFT 1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49.
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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 szándéknyilatkozat jóváhagyásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megkereste az önkormányzatot Drávai Tibor, a Dobrotka Kft
ügyvezetője azzal a szándékkal, hogy a településen fémkábel feldolgozó üzemet szeretne létesíteni
az önkormányzat tulajdonában lévő területen, ahol 400 m2 nagyságú üzemcsarnokot szeretnének
építeni. Az üzem indulásával 11 főnek tudnának munkát biztosítani, amelyet a későbbiekben
növelnének. Kérte a Képviselő-testületet, hogy adjon szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő, 0571/2 helyrajzi számú, 2 hektár 1668 m2 nagyságú ipari
területet hosszú távú bérleti jog keretében biztosítja a Dobrotka 2002 Kft részére, feldolgozó üzem
létesítésére. Tájékoztatta az ügyvezető igazgató urat, hogy az önkormányzatnak nem áll
szándékában eladni ingatlant, így csak a hosszú távú bérleti bérleti jogviszony jöhet szóba.
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a szándéknyilatkozat jóváhagyása a testületet nem kötelezi
semmiféle kötelezettségvállalásra. A bérleti szerződésben kell rögzíteni a konkrét vállalásokat.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy mikorra várható az üzem beindítása?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az engedélyeztetési eljárástól függ. Terveik szerint ebben az
évben beindulhat a termelés.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata és a Dobrotka 2002 Kft közötti szándéknyilatkozat
jóváhagyásáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az
az önkormányzat és a Dobrotka 2002 Kft (2233 Ecser, Kálvária út 57.)
képviseli: Drávai Tibor ügyvezető) között munkahelyteremtés céljából
létrejövő együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot.
Az önkormányzat a tulajdonát képező, 0571/2 helyrajzi számú, 2 hektár 1668 m2
nagyságú ipari területet kívánja hosszú távú bérleti jog keretében biztosítani a
Dobrotka 2002 Kft részére feldolgozó üzem létesítéséhez.

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dobrotka 2002 Kft 2233 Ecser, Kálvária út 57.
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú
személygépkocsi értékesítéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kérte Kocsmár Gyula elnökhelyettest, ismertesse a bizottság álláspontját.
KOCSMÁR GYULA elnökhelyettes:a bizottság megtárgyalta előterjesztést. A gépkocsi ebben az
évben 10 éves lesz, felújítása, üzemeltetése nem gazdaságos, a tavalyi évben a javítására fordított
összeg 3 millió Ft körül volt, így a bizottság javasolja a testületnek a gépkocsi értékesítését.

-7PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: véleménye szerint mindenképpen értékesíteni kell a
gépjárművet, nem szabad további összegeket fordítani a javítására.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2016. (I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú személygépkocsi
értékesítéséről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Kenderes
Városgazdálkodás intézmény tulajdonát képező Wolkswagen Passat típusú személygépkocsi
értékesítéséhez a „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének
szabályzatában” foglaltak szerint.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben
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
Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képező 9 személyes Renault típusú gépkocsi
Kenderes Városgazdálkodás részére történő üzemeltetésre történő átadásáról
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASPARJAN KAREN jegyző: az önkormányzat 2015.évben pályázaton nyert 9 személyes
Renault típusú gépkocsit, a pályázati kiírásban meghatározott feladatokra. Amennyiben a
Képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogad el a gépjármű Kenderes Városgazdálkodás
intézmény részére történő átadásáról, kérelmezni fogják a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól az üzemeltetés átadásának engedélyezését.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képező 9 személyes Renault típusú gépkocsi
Kenderes Városgazdálkodás részére történő átadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat kifejezte azon szándékát, hogy a tulajdonát
képező 9 személyes Renault típusú gépkocsit Kenderes Városgazdálkodás részére
üzemeltetésre kívánja átadni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz továbbított kérelem aláírására.
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Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben

é r t e s ü l n e k.
8. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összeg
megmaradó részének felhasználásáról szóló 220/2015.(XII.16.) Kt. számú határozat
módosításáról

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület decemberi ülésén határozott a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összeg megmaradó
részének felhasználásáról, mely szerint ezt az összeget a Kenderesi Gondozási Központ,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének nyílászáróinak felújítására fordítja. Javasolta a
határozat módosítását oly formában, hogy ezt az összeget a nyílászárók felújítása mellett az épület
felújítására fordíthassák.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen kapott összeg
megmaradó részének felhasználásáról szóló 220/2015.(XII.16.) Kt. számú határozat módosításáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
jogcímen kapott összeg megmaradó részének felhasználásáról szóló
220/2015.(XII.16.) Kt. számú határozatát oly formában, hogy a határozatban
szereplő összeg megmaradó részét a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat épületének nyílászárói felújítása mellett, az épület
felújítására kívánja fordítani.
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.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy a Sebők István András tulajdonát képező,
1093/2/A/3 helyrajzi számú, Kenderes, Kossuth L. út 43. szám alatti ingatlanra a Nagyközségi
Tanács VB Szakigazgatási Szerve javára 1983-ban, 5 éves időtartamra bejegyzett elidegenítési
tilalom törlésre kerüljön.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2016.(I.20.) Kt. számú határozata
hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének törléséhez
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Sebők István András tulajdonát képező, 1093/2/A/3 helyrajzi számú,
5331. Kenderes, Kossuth út 43. szám alatti ingatlanra a Nagyközségi
Tanács VB Szakigazgatási Szerve javára bejegyzett elidegenítési tilalom
törlésre kerüljön.
Erről: 1./ Sebők István András 5331. Kenderes, Kossuth L. út 43.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Irattár
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a rendőrség értesítette arról,
hogy egy Bodor István nevű személy feljelentést tett a Nemzeti Nyomozóirodához a Képviselőtestület nevében egy bánhalmi céggel kapcsolatban. A rendőrség mindenre kiterjedő jegyzőkönyvet
vett fel. A Képviselő-testület nevében olyan nyilatkozatot tett, hogy a Képviselő-testület ülésein a
feljelentésben szereplő ügyekről nem volt szó, még bejelentés szintjén sem.
Az elmúlt napokban kapott egy köszönőlevelet Gazsó Lászlótól, aki megköszönte az önkormányzat
támogatását, amelyet karácsony előtt a 70 éven felüli lakosoknak juttatott. A levél íróján túlmenően
neki személyesen is sok idős ember fejezte ki köszönetét az anyagi támogatásért.
Kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött a házi gondozásban bekövetkezett változásokról.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jogszabályváltozás miatt a házi gondozottak felülvizsgálatra
kerültek. A felülvizsgálat alapján Bánhalmán 2 személy, Kenderesen pedig 16 fő jogosult a további
ellátásra, ezért a gondozói létszámot is csökkenteni kell. Teljesen új alapokra helyeződött ez az
ellátási forma. Feltétlenül meg kell szervezni a nappali ellátást, be kell indítani az idősek Klubját,
mivel ez az önkormányzat számára kötelező feladat.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: jogszabályi módosítás miatt nagyon szigorú pontozásos
rendszer lett kidolgozva, amelyet az orvosoknak is szigorúan be kell tartani. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy január 4-től ismét van vérvétel Kenderesen, de igen korlátozottak a lehetőségek,
mert körzetenként hetente 10 vérvételre van lehetőség. Tolmácsolta a betegek köszönetét az
önkormányzatnak. Az ultrahangos szakrendelés folyamatos, amely a környező települések között is
egyedülálló.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az utóbbi időben nagyon sokan panaszkodnak az ivóvíz minőségére.
Érdeklődött, hogy van-e lehetőség ezt jelezni az illetékes szerveknek? Javasolta, hogy erről a
lakosságot is tájékoztassák.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a helyi újság legutóbbi számában tájékoztatták a lakosságot az
ivóvíz minőségével kapcsolatos problémákról.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: folyamatosan kapcsolatban van a TRV Zrt illetékes
szakembereivel, akiket tájékoztat a felmerülő problémákról, és tolmácsolja a lakossági
észrevételeket. A fertőtlenítőszertől van időnként klóros íze a víznek, de amennyiben ezt
csökkentenék, fennállna a veszélye a bakteriális fertőzésnek. A karácsonyi ünnepek alatt keletkezett
vízhiány kivitelezői hiba miatt keletkezett, mert a hőszabályozó rendszernek nem volt jó a
szigetelése, és elfagyott a rendszer.
Nagy gondot jelent a településen az elhagyott házak problémája és a patkányok elszaporodása. Az
önkormányzat próbál segíteni, de mindkét esetben ez csak a lakosság összefogásával hozhat
eredményeket. A település szintű patkányirtás alkalmanként 3 millió Ft-ba kerülne, amelyet az
önkormányzat nem tud biztosítani. Alkalmanként tudott segíteni néhány családnak a patkányméreg
megvásárlásában, de végleges megoldást csak lakossági összefogás hozhat.
KURUCZ SÁBDORNÉ a roma nemzetiség önkormányzat elnöke: egyetért azzal, hogy közösen
kellene megszervezni az irtást, de sok családnak gondot okoz a patkányméreg megvásárlása is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 42
perckor bezárta.
Kmf.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 20-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
január 20-i ülése napirendjének elfogadásáról

1/2016.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016.(I.21.) önkormányzata rendelete a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2016. évi illetménykiegészítéséről
2./ Kenderes Város önkormányzata Képviselő-testülete által
„élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése” tárgyában
bekért ajánlatok elbírálásáról

2/2016.

3./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz
történő csatlakozás elfogadásáról és a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodás Társulás Társulási megállapodása
módosításáról

3/2016.

4./ Kenderes Városi Önkormányzat és a FŐKEFE Közhasznú
Nonprofit KFT-vel megkötött helyiségbérleti szerződés
jóváhagyásáról

4/2016.

5./ Kenderes Város Önkormányzat és a Dobrotka 2002 Kft közötti
szándéknyilatkozat jóváhagyásáról
5/2016.
6./ Kenderes Városgazdálkodás tulajdonát képező Wolkswagen
Passat típusú személygépkocsi értékesítéséről

6/2016.

7./ Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonát képező
9 személyes Renault típusú gépkocsi Kenderes
Városgazdálkodás részére történő átadásáról

7/2016.

8./
a.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása jogcímen kapott összeg megmaradó részének
felhasználásáról szóló 220/2015.(XII.16.) Kt. számú
határozat módosításáról

8/2016.
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Napirend:

Szám:

b.) Hozzájárulás elidegenítési tilalom bejegyzésének
törléséhez

9/2016.

