Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. február 8-án 16 órakor
tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén Kenderesen.
Az ülés helye: Városi Könyvtár emeleti klubterme
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás,
Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetője, Sebők Zoltán százados, a helyi Rendőrőrs
parancsnoka,Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Ács Andrea Éva, a
Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Knoch
Ferencné, a Központi Konyha vezetője,Süvegesné Bakondi Mária a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Városgazdálkodási osztályának vezetője,Dr Gaszparjan Karen jegyző, Balogh Károlyné Farkas
Istvánné, Czakó István, Hoppál Imre meghívottak, Túri Jánosné, Fodor Imre, a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői, Veres Kálmánné, Juhász Istvánné, Lukács Károly, Oláh Klára, Koszta
Gábor, Andrási Imréné, Csáthy Zoltán, Kota Róbertné, Kota Pálné, Csatári Lajos, Túriné Ficzere
Katalin, Kovács Benjáminné, Juhász Attila, Kovács Benjámin, Nagy Istvánné, Ugrai József, Szél
Sándor érdeklődők, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő
napirendi pont megtárgyalását túl második napirendi pontként a Kenderesi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az
intézmény Szakmai Programjának jóváhagyását.
Kérte, akinek a napirendekkel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2016.(II.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 8-i közmeghallgatással
egybekötött 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
Kenderes Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetés előzetes megtárgyalása
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a közmeghallgatás kibővített testületi ülés, ahol a
megjelenteknek tájékoztatást kíván adni az önkormányzat elmúlt évéről, és ismertetni kívánja a
2016-os évi célkitűzéseket.
Akinek bármilyen észrevétele, hozzászólása, javaslata van az elhangzottakkal kapcsolatban, kéri,
hogy tájékoztatása után tegye meg. Minden javaslatot és észrevételt köszönettel fogad, amelyet
próbálnak figyelembe venni a 2016. évi költségvetés összeállítása során.
A 2015-ös évet értékelve elmondta, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait
intézményein keresztül, illetve egyéb módon végezte. Az alapfokú oktatást szeptember 1-ig a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az óvodai ellátást pedig az önkormányzat biztosította.
Szeptember 1-jével a Római Katolikus Egyház átvette az intézményeket, ettől az időponttól az
egyház működtetésében folyik az óvodai ellátás, és az alapfokú oktatás. Az egészségügyi ellátást
vállalkozó háziorvosok végzik, a Védőnői Szolgálatot továbbra is az önkormányzat működteti. A
közművelődési és könyvtári feladatok két intézményben végzik. A Területi Gondozási Központot
augusztus hónapig a Baptista Szeretetszolgálat működtette, ezt követően az önkormányzat által
alapított új intézményben történik a feladatellátás.
A gyermekétkeztetést, illetve időskorúak étkeztetését nem önálló intézmény, hanem a szakfeladaton
működő Központi Konyha látja el.
A városgazdálkodási feladatokat önálló intézmény Kenderes Városgazdálkodás – végzi.
A Polgármesteri Hivatal sokrétű feladatot végez, amelyről jegyző úr 2015. decemberében számolt
be a Képviselő-testületnek. Az anyag a város honlapján is megtalálható. Az önkormányzatnak van
egy nonprofit kft-je, amely többek között a piacot is működteti. Az ivóvíz ellátása, mint kötelező
önkormányzati feladat, a TRV Zrt feladat és hatáskörébe tartozik.
2015-ben a Képviselő-testület 36 testületi ülést tartott, ahol 22 rendeletet alkotott, illetve 222
határozatot hozott. A döntés előkészítésben részt vesznek a bizottságok, ahonnan egyeztetés után
kerül a Képviselő-testület elé döntésre a napirend.
Úgy gondolja, hogy azok a feladatok, amelyeket a Polgármesteri Hivatal ellát, - még akkor is, hogy
a Járási Hivatal sok feladatot átvett – nagyon leterheli a hivatal dolgozóit. A Polgármesteri Hivatal
létszáma 26-ról 17 főre csökkent, így a feladok szétosztásra kerültek, és a köztisztviselők még
leterheltebbek lettek.
2015. évben az iparűzési adóbevétel 61.262 ezer Ft, 2014-ben 65.195 ezer Ft, 2013-ban ez az
összeg 62.415 ezer Ft volt. A csökkenés a mezőgazdasági vállalkozók, családi gazdálkodók
bevételének csökkenése miatt adódott, amelyet az időjárás is nagyban befolyásolt.
Az intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás összege 2013-ban 61.666 ezer Ft, 2014-ben
68.658 ezer Ft, 2015-ben pedig 67.246 ezer Ft volt. A Polgármesteri Hivatal működéséhez 2013ban nem adott az önkormányzat támogatást, 2014-ben 1.738 ezer Ft támogatást adott, 2015-ben
szintén nem adott támogatást.
Az óvoda működéséhez 2013-ban 16.128 ezer Ft, 2014-ben 8.988 ezer Ft, 2015-ben 6.364 ezer Ft
támogatást nyújtott. A Városi Könyvtár működéséhez 2013-ban 7.082 ezer Ft, 2014-ben 7.155 ezer
Ft, 2015-ben 7.765 ezer Ft támogatást nyújtott.
A Művelődési Ház működéséhez 2013-ban 8.934 ezer Ft-ot, 2014-ben 9.674 ezer Ft-ot, 2015-ben
10.316 ezer Ft-ot nyújtott. Ez a feladat az, amelyet a legkisebb mértékben finanszíroz le az állam.
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ezer Ft-ot, 2015-ben pedig 27.918 ezer Ft biztosított. A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez 2013-ban és 2014-ben nem kellett támogatást adni, mivel
a Baptista Szeretetszolgálat működtette, 2015-ben viszont nem várt feladatként kellett bevonni a
költségvetésbe az intézmény költségvetését szeptember hónaptól kezdődően, amely pontos összege
még nem áll rendelkezésre.
A közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogramra kapott az önkormányzat 155.252.594 Ft-ot,
ezzel szemben a kiadás 162.635.907 Ft volt, a különbözet 2.383.313 Ft.
Ha az intézmények működéséhez nem kellene támogatást biztosítani, vagy növekedne az iparűzési
bevétel, akkor sokkal látványosabb eredményeket érhetnének el, abból lehetne utakat, járdákat
építeni. Addig csak szigorú gazdálkodással tartható a költségvetés.
Ettől függetlenül 2015. évben 1.969 ezer Ft-ot fordítottak a telepen a csarnoképület felújítására.
Felújították a Gondozási Központ épületét 2 millió Ft összegben. Ingatlant vásároltak 800 ezer Ftért. A Petőfi út szolgálati lakás felújítására 1. 600 ezer Ft-ot költöttek. A Somogyi Béla, a Bocskai,
Gárdonyi, Deák Ferenc, Damjanich, Kinizsi utak alapját elkészítették, olyan minőségben, hogy
pályázati lehetőség esetén csak az aszfaltozni kell.
A piaci zebrához csatlakozó járdát készítették, 393 ezer Ft-os összegben. A Horthy kripta
felújítására 10.109 ezer Ft-ot fordítottak pályázati pénzből. Térburkolatot készítettek a kriptához, 1
millió Ft értékben szintén pályázati pénzből.
5.268 ezer Ft-ból tovább bővítették a térfigyelő kamerarendszer hálózatát, amelyet még tovább
szeretnének bővíteni. Tervezik a temető környékének, és egyéb frekventált helyeknek a
bekamerázását is.
Pályázati pénzből vásároltak egy Renault típusú gépkocsit, 7.994 ezer Ft-ért, egy Dacia
személygépkocsit szintén pályázati pénzből a Polgárőrség számára. A Polgármesteri Hivatal
informatikai felújítására 1.380 ezer Ft-ot költöttek.
Kultivátort vásároltak 1.199 ezer Ft értékben. Az eszközparkot tovább kívánják bővíteni, hogy a
mezőgazdasági programon belül minden művelethez meglegyen a megfelelő eszköz, mivel 60-70
hektáron gazdálkodik az önkormányzat. A piachoz zebrát festettek fel, amely közel 1 millió Ft-ba
került, amelynek legnagyobb része az engedélyeztetési eljárás költsége.
A Néprajzi Kiállítóterem felújításához 19.999 ezer Ft-ot nyertek. Szociális földprogram keretében
600 ezer Ft támogatást kaptak.
A Vadgesztenye fesztivál támogatására 5 millió Ft támogatást nyertek a Miniszterelnökségtől,
illetve FM Hungarikum pályázati keretéből.
Szintén támogatást nyert a város közel 1,2 milliárd forintos szennyvízberuházási projektje, amellyel
kapcsolatban a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. Olyan rendszerben fog
megépülni a második körös szennyvízhálózat, amely 52 települést fog össze, és nem kell
településenként koordinálni a beruházást. Nem fognak rosszul járni a második körös
szennyvízberuházásba bekapcsolódó lakosok, mivel a saját erőt az EU-s önkormányzati önerőalap
fogja biztosítani.
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pénzéből 210 millió Ft-ot sikerült a tervek elkészítésére, illetve a gerincvezeték kiépítésére
biztosítani.
A 2014-2020-as évek EU-s forrásainak tervezése folyamatos volt az év folyamán. Az
önkormányzatnak 10 projektje van betervezve. Kenderes közel 900 millió Ft-hoz jut 100 %-os
támogatottságú pályázatokból.
A közfoglalkoztatás folyamatos. 2014. márciusától 2016. februárjáig 338 főt tudtak foglalkoztatni,
itt a támogatás összege 178.386.192 Ft, közvetlen költség 15.013.681 Ft volt, amely azt jelenti,
hogy közel 200 millió Ft-os programot bonyolítottak le. Úgy érzi, hogy szükség van a
közfoglalkoztatásra, azt is tudja, hogy nem hibátlan a működése a rendszernek, mert sajnos vannak
olyanok, hogy akiknél nem tudatosult, hogy dolgozni kell, de vannak olyanok is, akik példaértékű
munkát végeznek.
Az önkormányzat elsődleges feladatának tekinti a munkahelyteremtést. Az önkormányzat telepén a
FŐKEFE Nonprofit KFT 80 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, az
Ábrahám KFT által megrendelt reklámanyag készítésére az önkormányzat 60 főnek biztosít
munkahelyet. Amennyiben belátható időn belül egy 3 ezer négyzetméteres csarnokot tudnak
építeni, akkor 100 fős munkahely települne a városba, amely nem kvalifikált munkaerőt igényelne.
A tervek szerint nemzetközi segélyszállítmányok elkészítését végeznék a világ minden részébe.
Másik lehetőség a hagymacsomagolás, amelyhez egy 800 négyzetméteres csarnokra lenne szükség.
Mivel nem rendelkeznek ilyen épületekkel, keresik a lehetőséget a megvalósításra.
A FŐKEFE Nonprofit KFT a térségi foglalkoztatást Kenderesen kívánja megvalósítani.
Cirokseprűgyártás előkészítése, nyélgyártás, a cirok kémiai előkészítése is itt fog bonyolódni.
A 2016-os évi költségvetési tervezet bevételi és kiadási oldalán az önkormányzat 615.191 ezer
forinttal számol, illetve 27.992 ezer forint felhalmozási célú bevételt és ugyanennyi felhalmozási
célú kiadást terveznek.
Terveik között szerepel további útalapok készítése, a Damjanich és Honvéd utak elmaradt
szakaszának elkészítése. A lakók önerőből próbálják járhatóvá tenni az útszakaszokat.
Nagyon rossz állapotban van a Pipacs út, amely esős időben járhatatlan. Nagyobb volumenű
járdaépítés is szerepel a tervek között. Nagyon sok balesetveszélyes járda felújítása indokolt.
Az intézmények működtetésénél a Gondozási Központ jelenti a legnagyobb feladatot.
Felkérte Majzikné Hanyicska Valériát, tájékoztassa a jelenlévőket a házigondozás új rendszeréről.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA, a Kenderesi Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője: 2016. január 1-től módosult a szociális törvény, amely kimondja, hogy minden
házigondozásban részesülő személyt felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat nemcsak szociális alapon
mérte fel az időseket, hanem egészségügyi alapon is Ezt a feladatot a törvény átadta a
háziorvosoknak, csak bizonyos százalékban maradt az intézménynél. A törvény magát a
szempontrendszert is szigorította. Biztos benne, hogy mindenki a valós helyzet alapján pontozott. A
felülvizsgálat alapján a 90 főből 16 fő jogosult az ellátásra. Aki a 20 pontot nem érte el, nem lehet
kizárni a szociális ellátásból, számukra garantálja a törvény a szociális segítségnyújtást, amely
olyan feladatokra korlátozódik, ami nem függ össze a létfenntartással, pl. bevásárlás, mosás, vasalás
stb.
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közcélú, vagy tiszteletdíjas munkavállalót foglalkoztathatnak erre a célra. A szociális
segítségnyújtásra az állam nem biztosít normatívát, az önkormányzat 928 Ft/óra összegben tudja
biztosítani ezt az ellátást. Jelenleg 2-3 ember van, aki hetente 2-3 alkalommal veszi igénybe a
szociális segítségnyújtást. Abból a 16 főből, akik a felülvizsgálat után is jogosultak a személyes
gondoskodásra, 10 fő úgy döntött, hogy nem kívánják a jövőben igénybe venni az ellátást.
Kenderesen egy fő szociális gondozó és ápoló látja el a feladatot, Bánhalmán pedig egy négy órás
gondozó dolgozik.
PÁDÁRLÁSZLÓNÉ polgármester: ehhez kapcsolódva mondta el, hogy a Gondozási Központ
épületére sikerült a 2014-2020-as évek fejlesztési pénzösszegéből 50 millió Ft-ot elnyerni, ami elég
lesz az épület fűtéskorszerűsítésére,homlokzatfelújítására, és azokra az alapvető tárgyi eszközök
beszerzésére, amelyek szükségesek a működéshez. Az orvosi rendelő akadálymentesítéséhez és egy
ultrahangos szoba kialakításához 20 millió Ft-ot fognak kapni.
Az egyházi óvodában egy csoportszoba bővítésre 100 millió Ft-ot terveztek, Az energetikai
felújításon belül a Művelődési Ház felújítása szerepel 140 millió Ft összegben. Nagyon sürgős
feladat lenne a Városháza tetőszerkezetének felújítása, nyílászárók cseréje, és homlokzatfelújítása,
amelyre 80 millió Ft jut. A Központi Konyha felújítására 60 millió Ft-ot terveztek, ami energetikai
felújítást, nyílászáró cserét, homlokzatfelújítás, illetve belső átalakítási, felújítási munkákat jelent.
A Zöld Város programon belül 105,2 millió Ft-ot fognak kapni, amelyből a ligeti, illetve a
bánhalmai játszótér kialakítását,,a rendezvénytér további építését, nyilvános WC kialakítását
tervezik.
A 2016-es fejlesztési elképzelésekről röviden ennyit szeretett volna elmondani.
Ezek után szeretne reagálni azokra az észrevételekre, amelyek a lakosság részéről eljutottak hozzá,
és amelyekről úgy érzi, hogy a lakosságot leginkább foglalkoztatják.
Többen jelezték az ivóvíz minőségével kapcsolatos kritikákat.
Ez leginkább az ivóvízminőség javító programhoz való csatlakozással függ össze. A kritika a víz
színére, szagára vonatkozott, és azokra a hibákra, amelyek a karácsonyi időszakban jelentkeztek a
településen. Ezt azonnal jelezte a TRV Zrt igazgatójának.
A szennyvízberuházás második körében részt vevő lakosok kedvezően fognak járni, mivel az önerőt
az EU fogja biztosítani.
A lakosságot igen erősen foglalkoztatja a település központjában lévő takarmányosnál elszaporodott
patkányok látványa, amely miatt nagy a felháborodás. Jelentették az illetékes hatóságoknál,
amelynek eredményeképpen több ellenőrzést tartottak a hatóságok emberei a helyszínen, akik,
határidőt szabtak és feladatokat határoztak meg a tulajdonosnak. Amennyiben ezt nem végzi el,
további intézkedéseket fognak tenni.
Az utak karbantartásával kapcsolatban jócskán van feladata az önkormányzatnak, de különbséget
kell tenni az önkormányzati és a Közúti Igazgatóság kezelésében lévő utak között, mivel nagyon
sokan nem tudják, hogy mely utak karbantartása az önkormányzat feladata. A Közúti Igazgatóságot
írásban, szóban, telefonon értesítik a problémás szakaszokról.
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program keretében kívánnak hasznosítani. Vendégszobákat, tájegységeket bemutató helyszíneket
szeretnének kialakítani, elfeledett mesterségeket bemutatni, amennyiben erre 100 %-os
támogatottságú pályázatot nyernek.
A 4. számú főút elkerülő szakaszával kapcsolatban a mai napon kaptak tájékoztatást arról, hogy
március 2-án Karcagon lesz ezzel kapcsolatos közmeghallgatás. Remélhetőleg hamarosan
elkezdődik a munka.
Többen kérdezték a lakosság köréből, hogy a vadászati jogból befolyt összeg visszaforgatásra
kerül-e? Elmondta, hogy 2015. évben 170 ezer forint folyt be az önkormányzathoz ilyen címen,
amely két napi gréderezési munka költségeire elegendő.
A kóbor kutyák mindennapos problémát okoznak a lakosságnak. Jegyző úr elrendelte az
ebösszeírást, amely 2016. március 1 és április 30-a között zajlik, de úgy gondolja, hogy ezzel nem
fog megszűnni a probléma.
Ezután minden ebet ellenőriznek, hogy meg vannak-e az oltások, és chip-el el vannak-e látva.
Tervezik az ebadó bevezetését is. Tisztában van vele, hogy azt a réteget fogja újabb anyagi teher
érni, akik eddig is eleget tettek fizetési kötelezettségüknek.
A lakatlan épületek nagyban foglalkoztatják a lakosságot, ami nem mostani keletű. Régebben is
történtek intézkedések, felszólítást küldtek ki a tulajdonosoknak. A karcagi építéshatóságot is
megkeresték, és kérték, hogy nyilvánítsák életveszélyessé ezeket a házakat az esetleges balesetek
elkerülése végett, hisz bárki betévedhet ezekbe a romos házakba.
Most 60 életveszélyes házról van tudomásuk, amelyeknek kérni fogják az életveszélyessé
nyilvánítását.
A napokban hallott olyan véleményt, hogy a közbiztonság helyzete rosszabb lett a településen. Ő
ezt a véleményt nem fogadja el. Az utóbbi időben „megszokták” a lakosok, hogy néhány kisebb
eseten kívül más bűncselekmény nem történik. A napokban kiszabadult egy olyan személy, akinek
a nevéhez köthető a legtöbb betörés és lopás.
A közvilágítással kapcsolatban szintén sok lakossági panasz van, ezért a napokban telefonon
próbált vezetői szinten tárgyalni, de nem sikerült. Tudomása van arról, hogy nagyon sokára javítják
ki a bejelentett hibákat, A testület nevében kíván jelzést tenni a sok lakossági panaszról.
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérik, de a magas önerőt kérő pályázatokon
az önkormányzat nem tud részt venni, csak a minimális önerőt tudják biztosítani.
Több panasz érkezett a gyógyszertár akadálymentesítésével, illetve nyitva tartásával kapcsolatban.
Mivel a gyógyszertár magántulajdonban van, írásban fogja a tulajdonost értesíteni a felmerült
kérdésekről.
A Kisújszállás-Kenderes közötti kerékpárút megépítését több alkalommal tárgyalták. Úgy tűnik,
hogy a 4-es számú főút elkerülő szakaszának megépítésével lehetőség nyílik a megvalósításra, de
ehhez mind a két önkormányzat támogatása szükséges.
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A külső buszmegállók fedetté tételéről már korábban is volt szó. Úgy gondolja, hogy ha „házi”
kivitelezésben meg tudják csinálni, az anyag költséget tudják biztosítani, akkor meg tudja ígérni a
buszmegállók fedetté tételét.
A ligeti WC nyitva tartásával kapcsolatos lakossági panaszt nem igazán tudja értelmezni, mivel a
játszótér nyitva tartásával egy időben az is nyitva van.
A szelektív hulladékszigeteket sokan nem megfelelően használják, mindenféle szemetet kihordanak
a konténerek mellé is. Többször kérte a lakosokat, hogy akkor jelezzék a problémát, amikor
észlelik. Ehhez mindenképpen a lakosság bevonása szükséges. Ezen túlmenően kérni fogják a
hétvégi ürítést is, amennyiben ez megoldható.
Felvetődött a Művelődési Ház mögötti terület rendbetételének szükségessége. A Városgazdálkodás
költségvetésében szerepeltetnek olyan összeget, amelyből ebben az évben ezt el kell végezni, és
elfogadható állapotba kell hozni.
Tervezik, hogy kátyúzásra ebben az évben a tavalyihoz képest több pénzt fordítanak, hisz tudnak a
problémáról, és ismerik a kérdéses szakaszokat.
Baba-börzét a Művelődési ház szervez, és amennyiben erre igény van, bármikor lehet tartani.
A közlekedési lámpa az utóbbi időben többször meghibásodott. Ezt minden alkalommal jelezték a
hatóságoknak, és úgy tűnik, hogy most jól működik.
Röviden ennyiben kívánta ismertetni a 2015, illetve 2016-os évet, és a hozzá érkezett
észrevételeket.
Kérte akinek kérdése, hozzászólása, véleménye van, tegye meg.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: érdeklődött, hogy mi az oka annak, hogy a szociális gondozásra
jogosultak közül csak néhányan veszik igénybe az ellátást?
A feltett kérdésre Majzikné Hanyicska Valéria intézményvezető válaszolt.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA intézményvezető: őket is meglepte, hogy ilyen sokan nem
kívánják igénybe venni az ellátást, holott jogosultak lennének 150 Ft-os óradíj ellenében a házi
gondozásra. Érdeklődtek az ellátottaktól az okokról, de többségük nem kívánta indokolni döntését,
ugyanakkor tudomásuk van róla, hogy többen más módon oldják meg a gondozást. Többen
ragaszkodtak volna a régi gondozónőhöz, és mivel nem lehetett, vissza mondták az ellátást. A
törvény azt is meghatározta, hogy egy fő szociális gondozó és ápolóhoz 5 fő gondozott tartozhat.
Bízik benne, hogy idővel növekedni fog a létszám.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:kérte a jelenlévőket, hogy hozzászólásaikkal, véleményükkel
segítsék munkájukat. Bízik benne, hogy minél többen részesei lesznek egy olyan összefogásnak,
amely a város fejlődését fogja segíteni. Kérte, hogy ne széthúzás, irigykedés legyen az emberek
között, és aki itt akar gyökeret verni, fogadják be maguk közé. Úgy gondolja, hogy minden tenni
akaró embert meg kell becsülni, aki Kenderesben lát perspektívát, és úgy gondolja, hogy tenni tud
Kenderes fejlődéséért. Nagyon szeretne minél nagyobb összefogást a lakosság körében.
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önkormányzatnak, hogy az útszakaszon elkészült az útalap és a járda. Egyben tolmácsolta az ott
lakók kérését, miszerint amennyiben mód és lehetőség lenne rá, az útszakasz minél hamarabbi
lezárását kérnék, mivel az arra közlekedő járművek felhordják a sarat az útra.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megköszönte a jelzést. Egyenlőre konkrét ígéretet nem tud
tenni, amennyiben ilyen irányú pályázati lehetőség lesz, azt ,mindenképpen szeretnék kihasználni.
CSÁTHY ZOLTÁN érdeklődő: sokan hiányolják a közterület felügyelőt, aki ilyen dolgokra is oda
tudna figyelni. Érdeklődött, hogy tervezik-e újból közterület felügyelő beállítását? Jelezte, hogy a
Zrínyi és Dobó utcák sarkán az „Elsőbbségadás kötelező” tábla hiányzik, ellopták, ezért
balesetveszélyes a közlekedés.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: valóban megoldatlan a közterület felügyelet, nincs közterület
felügyelői státusz, ezért más módon próbálják megoldani ezt a feladatot. Amennyiben státuszt
létesítenek, a munkabért is meg kell képezni. A jelzett közlekedési táblákat pótolni fogják.
KOTA RÓBERTNÉ érdeklődő: érdeklődött, hogy mikor fog beindulni újból a helyben történő
vérvétel?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nagyon sok egyeztetés után úgy tűnik, hogy újból megoldódik
a helyben történő vérvétel. A múlt héten volt a rendelőben helyszíni szemle. Nagy eredménynek
tartja ezt, mivel a környéken egyetlen településen sincs ilyen jellegű ellátás, A vérvétel közel 1
millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak.
DR BENCZE MIKLÓS képviselő: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy január 1-től Bánhalmán a III.
számú háziorvosi szolgálat háziorvosa dr Lőrik Alíz doktornő, aki mindennap várja a betegeket.. A
vérvétellel kapcsolatban elmondta, hogy heti 30 vérvételre lesz lehetőség, így az összes vérvételt
nem tudják megoldani helyben. Nagy eredménynek tartja, hogy az önkormányzat idei
költségvetésében közel 2 millió forintot biztosít évi 500 ultrahangos vizsgálatra, amely a környező
településekhez képest egyedülálló. Gyerekorvos továbbra sincs a településen, de mindhárom
körzetben fogadják a gyerekeket is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: júniustól Barta doktornő el fog menni a településről. Nagyon
bíznak abban, hogy értékesíteni tudja a praxisát, és továbbra is betöltött lesz az állás.
CSÁTHY ZOLTÁN érdeklődő: sokakat foglalkoztat a Művelődési Ház kihasználtsága. Hiányolja,
hogy nincsenek kitéve a programok, csak a nagyobb rendezvényeket plakátolják. A gyermekes
szülők részéről igény mutatkozik a nyári napközire, mivel sok szülő dolgozik nyáron is, és nem
tudják megoldani a gyermekek felügyeletét.
ÁCS ANDREA ÉVA, a Művelődési Ház igazgatója: nagyon sok településen küzdenek kollégái
hasonló problémával, mivel munkájuk egy része nem látványos. Mindennap folyik munka az
intézményben, reggel 8-tól este 8-ig nyitva vannak. Ellátnak különböző művészeti tevékenységeket,
sok gyerek tanul zongorázni, társastánc, néptánc és grafika oktatás folyik. Női tornát, jógát, Kresz
tanfolyamot, nyelvtanfolyamokat, különböző felnőttképzési tanfolyamokat szerveznek. Ezek az
intézmény hirdetőtábláján plakátolva vannak.

-9-

CSÁTHY ZOLTÁN érdeklődő:azért lenne célszerű a programok hirdetése, hogy látná a lakosság,
hogy nemcsak néhány árusítás van az intézményben.
ÁCS ANDREA ÉVA, a Művelődési Ház igazgatója: ezekre az árusításokra azért van szükség, hogy
az intézmény bevételeit növeljék, mert Kenderesen fizetőképes kereslet a kultúrára nincs. Itt egy
nagyobb koncertet, vagy színházi előadást nem tudnak szervezni, mert nincs az embereknek
ilyenekre pénze. Az intézmény minimális állami normatívából gazdálkodik, amelyet az
önkormányzat pluszba támogat. Nagyon nagy a rezsiköltségük, mivel az épület korszerűtlen. Az
intézményhez tartozik a turizmus, a tengerészeti kiállítóterem működtetése is, amelyet 4 főve, és
egy 4 órás takarítónővel látnak el.
KOVÁCS BENJAMINNÉ érdeklődő: szeretne segíteni Kenderesnek. Szeretett volna egy országos
rendezvényt tartani a Művelődési Házban, de olyan információt kapott, hogy a Művelődési Ház
bérleti díja egy napra 85 ezer Ft, ezért nem tudja megtartani a rendezvényt. Arra kéri az
önkormányzatot, és a Művelődési Ház igazgatóját, hogy biztosítsanak lehetőséget, hogy meg tudja
szervezni az országos rendezvényt.
ÁCS ANDREA ÉVA, a Művelődési Ház igazgatója: az előző felvetésre elmondta, hogy őt
személyesen ilyen ügyben senki nem kereste. Olyan kérdést kapott jegyző úrtól, hogy mennyiért
adják bérbe egy napra a Művelődési Házat? Elmondta, hogy van egy tarifatáblázatuk, amely a
Polgármesteri Hivatalban is megtalálható, és abban az szerepel, hogy magánszemélynek
magánrendezvényre 80 ezer Ft a bérleti díj, mivel ilyenkor nagyon magas a rezsiköltségük,
Amennyiben megkeresték volna olyan céllal, hogy kulturális jellegű tevékenység céljából szeretnék
kibérelni a termet,,akkor kerestek volna lehetőséget a bérleti díj csökkentésére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: azt kéri, hogy üljenek le és egyeztessenek ebben az ügyben.
CSATÁRI LAJOS érdeklődő: a termelőkapacitás növelése tekintetében érdeklődött, hogy a
tésztaüzem technológiai fejlesztése napirenden van-e, mivel alapkövetelmény, hogy a technológia
megfeleljen a mai kor igényének. Javasolta, fontolják meg egy parasztház megvásárlását, amelyet
tájjelegű háznak lehetne berendezni, mivel nagyon sok kiállítási anyag van a településen. Úgy érzi,
hogy ez lehetne idegenforgalmi látványosság is. Csatlakozik a Művelődési Ház igazgatójának
megjegyzéséhez, hogy a kultúra kevés pénzt kap, és rajtunk múlik, hogy mit tudunk belőle
teremteni. Úgy érzi, hogy az önkormányzat ehhez fogadókész. Többször említette a cipészhiányt,
ezért érdemesnek tartaná az ipari szolgáltatás beindítását. Tudja, hogy ez egy hosszú folyamat, de
az első lépéseket meg kell tenni. Ipar nélkül egy nemzet félkaró óriás, ami igaz a kistelepülésekre
is. Tudja, hogy hosszú évek óta vannak próbálkozások, de a mai napig nagyon kevés a szolgáltatást
végző vállalkozók száma.
Felhívta a figyelmet az általános iskolás gyermekek technika oktatásának fontosságára, amelyhez
felajánlotta személyes segítségét is, mivel az a véleménye, hogy a technika oktatás megalapozza az
ipari kapacitásokat, azt az ipari humán tőkét, ami nélkül nincs szakmunka.
Javasolta a múzeum áthelyezését, amelyet Horthy múzeumként tudna elképzelni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az előzőekben a nyári napközivel kapcsolatos felvetésre
válaszolva elmondta, hogy a gyerekek nyári felügyeletét biztosítani kell azoknak, akik ezt nem
tudják megoldani, a gyermekjóléti szolgálattal, illetve az iskolával közösen.
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lehetséges, mert ennek a normatíváját decemberben meg kellett igényelni. Már a tavalyi évben is
beszéltek róla, hogy a tésztaüzem kapacitásbővítése indokolt, amelyre LEADER pályázati
lehetőséget várnak. Turisztikai fejlesztésbe a III. számú iskolaépületet vonták be, amelyben
kiállítórészt terveztek vendégszobákkal. Régóta beszélnek a hiányszakmákról, többek között a
cipész hiányról, amelyet a képzésnél kell kezdeni,de ő nem tud ilyen jellegű képzésről.
UGRAI JÓZSEF érdeklődő: apósa cipész volt, akinek az utolsó években nem volt munkája, mivel
nem volt rá fizetőképes kereslet.
CSATÁRI LAJOS érdeklődő: korábban már beszéltek róla, hogy a település nagysága nem teszi
lehetővé, hogy egy szakmából valaki megéljen. Olyan univerzális tevékenységre, lenne szükség,
amelyből meg lehet élni.
JUHÁSZ ATTILA érdeklődő: cipész jellegű szolgáltatást csak 50 ezer főnél nagyobb településekre
telepítenek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jó ötletnek tartaná a technika szakkör megszervezését a
gyerekek technika oktatásának fejlesztésére.
LUKÁCS KÁROLY érdeklődő: jelezte, hogy a Szent István út posta és református templom közötti
szakaszának járda része nagyon rossz állapotban van, amely igen balesetveszélyes. Kérte a Bocskai
út elején, 30 méter hosszúságú rázó elkészítését.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: egyik említett út se áll önkormányzati kezelés alatt
megpróbálnak anyagot kérni a 4-es főút belterületi szakaszának felújítása során keletkezett
anyagokból.
CSATÁRI LAJOS érdeklődő: az udvarán és a háza előtti területen lévő fa kivágáshoz kért
segítséget, amelyért a kivágott fát felajánlotta.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a kérést továbbította a Városgazdálkodás intézményvezetője
felé.
UGRAI JÓZSE érdeklődő: érdeklődött, hogy a 4-es számú főút elkerülő szakaszának építésére
várhatóan mikor kerül sor? Felvetette egy Penny Market üzlet létesítésének lehetőségét, mivel úgy
gondolja, sok helybeli lakos utazik a kedvezőbb árak miatt Kisújszállásra bevásárolni. Érdeklődött,
hogy ágaprítóval rendelkezik-e az önkormányzat?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a 4-es számú főút elkerülő szakaszának építése hamarosan
indul. Próbálkoztak korábban más üzletlánc megkeresésével, de a kiskereskedők részéről nagy volt
az ellenállás. Ágaprítóval évek óta rendelkezik az önkormányzat, azzal készítik elő az aprítékot az
intézmények fűtéséhez a kazánokba.
LUKÁCS KÁROLY érdeklődő: a CSOK bevezetésével egyre több település ad ingyen, vagy
jelképes összegért telket az építkezni kívánó fiataloknak. Érdeklődött, hogy az önkormányzat
tervez-e hasonló juttatást a fiataloknak?
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úton. Amennyiben erre igény van- a szükséges feltételek megállapításával – kedvezményes telkek
biztosíthatóak lesznek.
NAGY ISTVÁNNÉ érdeklődő: érdeklődött, hogy az új játszótér mikorra készül el, továbbá
javasolta a játszótér bekerítését, hogy a nagyobb gyerekek ne tudják használni, ne tegyék tönkre.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a játszótér megvalósítására konkrét időpontot nem tud
mondani, mivel folyamatosan írják ki a pályázatokat. Véleménye szerint a kerítés nem lenne
akadály a játszótér védelme érdekében.
CSÁTHY ZOLTÁN érdeklődő: más városokba közterület felügyelő vigyázza a játszótereket.
Javasolta a játszótér bekamerázását.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: problémát okoz,észrevétele, hogy a reggeli órákban a II.
számú iskolaépület és a közelében lévő üzlet előtt a fiatalok, szülők a járdán dohányoznak, így az
arra közlekedő gyerekek is kénytelenek dohányfüstöt szívni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ez nem helyi szabályozás kérdése, mivel magasabb szintű
jogszabály rendezi a nem dohányzók védelmét.
KOVÁCS BENJAMINNÉ:a cigarettánál sokkal nagyobb problémát okoz a kábítószer jelenléte a
településen. Mikor akarják felvállalni ennek megszüntetését, hiszen tudják ki az elkövetők, és a
rendőrség nem csinál semmit.
SEBŐK ZOLTÁN százados, rendőrörs parancsnoka: az a probléma, hogy a dizájner drogok,
bódító hatású szerek használata esetén az esetek 99,9 %-ában megszüntetik az eljárást, mivel a
használt szerek nem szerepelnek a tiltott szerek listáján.
JUHÁSZ ATTILA érdeklődő: észrevételezte, hogy a kerékpárosok veszélyesen közlekednek a 4-es
főút kereszteződésében., ezért kérné, hogy rendőrök gyakrabban tartózkodjanak ezen a helyszínen,
és hívják fel az arra közlekedők figyelmét a helyes közlekedésre.
NAGY ISTVÉNNÉ érdeklődő: a 4-es számú főút állapota is nagyon balesetveszélyes, és a
kerékpárosoknak kerülgetniük kell az úthibákat, lehet ezért nem közlekednek mindig szabályosan.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy gondolja, hogy nem volt haszontalan a közmeghallgatás,
sok ötlet, észrevétel érkezett, amely segíti az önkormányzat munkáját. Kenderes fejlődését
meghatározza, hogy vannak olyan emberek, civil szervezetek, akikkel együtt gondolkodnak, és
segítik az önkormányzat fejlődését.
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 a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatán átvezették a szükséges
módosításokat, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni.

- 12 Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenderesi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát,,és 7 fő egyhangú
szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2016.(II.8-.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet a jegyzőkönyv melléklete
szerint jóváhagyott.
Erről: 1./ Kenderesi Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 5331. Kenderes, Szent István út 58.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai programjának jóváhagyásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programján átvezették a szükséges módosításokat, melyet a
beterjesztett formában javasol elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenderesi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programját, és 7 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2016.(II.8-.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programjának
jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szakmai programját, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyott.
Erről: 1./ Kenderesi Területi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 5331. Kenderes, Szent István út 58.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az ülést 18 óra 40 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné :)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzatának 2016. február 8-án 16 órakor tartott –
közmeghallgatással egybekötött – ülésén Kenderesen.

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 8-i,
közmeghallgatással egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról

20/2016.

1./ Kenderes Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
előzetes megtárgyalása

-----

2./A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

21/2016.

3./ A Kenderesi Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Szakmai programjának jóváhagyásáról

22/2016.

