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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 9-én 16.00 
órakor tartott – közmeghallgatással egybekötött – üléséről Bánhalmán. 
 
Az ülés helye: volt általános iskola épülete, Bánhalma, Akácos út 66. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár 
Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán önkormányzati képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Balogh Károlyné, Kis Ádámné, Kovács Józsefné, Bóta Jánosné, 
Maróti Jánosné, Lukács Istvánné, Ökrös Józsefné, Maróti Imréné, Bana Miklósné, Kodákné 
Bajzáth Julianna, Takácsné Karsai Anikó, Takács Judit, Kocsmár Gyuláné, Zabolai Károlyné, 
Bereczki Tiborné, Pifku Istvánné, Sinka Istvánné, Márkus Istvánné, Bende Jánosné, Bende 
Anikó, Szappanos Lajos, Szappanos Beatrix, Dr. Almássy Antalné, Jakab Sándor, Gulyás 
Mária Andrea, Zabolai Krisztina, Szerencse Mihályné, Kis Gyuláné, Bernáth Istvánné, Bana 
Erzsébet, Majzikné Hanyicska Valéria, Ács Andrea Éva, Kántor Éva, Dúzs Sándorné, Fodor 
Imre, Fábián Józsefné, Zabolai János, Zabolai Jánosné, Dr. Lőrik Alíz, Farkas János, Jenei 
Lajos érdeklődők, Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 
fős testületből 5 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol, 1 fő később érkezik, az ülés 
határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pont megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 23/2016.(II.9.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. február 9-i közmeghallgatással 
egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról 
  
 Kenderes Városi 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 Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a képviselő-testületnek minden évben a költségvetési 
rendelet elfogadása előtt közmeghallgatást tart Kenderesen és Bánhalmán. A mai 
közmeghallgatáson rövid tájékoztatást szeretne adni a 2015. év megvalósult feladatairól, majd 
ezt követően a 2016. évi költségvetés fő számadatait szeretné ismertetni. 
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 
feladatokat 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. 
A képviselő-testület 2015. évben 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, 
ha a Járási Hivatal sok feladatot átvett – nagyon leterhelik a hivatal dolgozóit. A 
Polgármesteri Hivatal létszáma 26-ról 17 főre csökkent, így a feladok szétosztásra kerültek, és 
a köztisztviselők még leterheltebbek lettek. 
Az iparűzési adóbevétel 2015. évben 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 2013-ban 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  az állam. Kenderes 
Városgazdálkodás intézmény működéséhez 2013-ban 24.318 ezer Ft-ot, 2014-ben 26.858 ezer 
Ft-ot, 2015-ben pedig 27.918 ezer Ft biztosított. A Kenderesi Gondozási Központ Család-és  
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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. Amennyiben 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 Ft-ért. A Petőfi úti 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 azokat pályázati 
lehetőség esetén csak 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 
térfigyelő kamerával történő ellátását. 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. 
 
Dr. Bencze Miklós önkormányzati képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett, a képviselő-
testület létszáma 6 fő. 
 
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 szennyvíz beruházási 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. Nagyon 
szeretnék a belvízhálózatot is kiépíteni a településen. A 2014-2020-as fejlesztési időszak 
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  
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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. A közfoglalkoztatás keretében Bánhalmán az 
elmúlt év folyamán 20-30 munkavállaló dolgozott a különböző programokban. Bízik abban, 
hogy ebben az évben is lehetőség nyílik értékteremtő munkavégzésre Bánhalmán is.  
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. Az intézmények működtetésénél a Gondozási Központ 
jelenti a legnagyobb feladatot.  
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 homlokzat 
felújítása., amire 80 millió Ft jut. A Központi Konyha felújítására 60 millió Ft-ot terveztek, 
ami energetikai felújítást, nyílászáró cserét, homlokzat felújítás, 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.  
Január 1-jétől Bánhalmának is van háziorvosa Dr. Lőrik Aliz háziorvos személyében. Több 
mint tíz éven keresztül betöltetlen volt ez a háziorvosi praxis.  
Örömmel számolt be arról, hogy megoldódott a helyi posta működtetésének a kérdése is. A 
lakosság kérésére, a településre kihelyezésre került egy bank automata. Elmondta, hogy az 
önkormányzat folyamatosan biztosítja az óvodás korú kisgyermekek beszállítását a kenderesi 
óvodába. A napi utaztatás többlet költséget jelent az önkormányzatnak, de ezt vállalta az 
előző és a jelenlegi képviselő-testület is. Hosszas közbenjárás után a háziorvosi szolgálatnál a 
vérvétel ismét biztosított lesz heti harminc mintavételi lehetőséggel. A vérvétel biztosítása 
szintén egymillió forint többlet költséget jelent az önkormányzatnak.  
A Bánhalma település névvel kapcsolatban elmondta, hogy azt a felvilágosítást kapta, hogy 
csak a választást követő évben lehet indítani a helyiségnév változtatást. Az elmúlt évben 
elindították a kérelmet. A KEK KH tájékoztatása alapján, a kérelem jelenleg a hatósági 
osztályon van, vezetői aláírásra vár. Az engedély kiadását követően a település 5349 
Kenderes-Bánhalma bejegyzést fog kapni. Visszatérve a fejlesztésekre a 2014-2020. közötti 
fejlesztési időszakra felosztásra kerültek az elnyerhető források. Bánhalmán az iskola 
udvarára egy szép kis játszótér kialakítását tervezik. A játszótér tervezése már folyamatban 
van. Ismét kiemelte a foglalkoztatással kapcsolatban, hogy a jövőben is kiemelt feladatának  
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tekinti a képviselő-testület a munkahelyteremtést. Több foglalkoztatási lehetőség kínálkozna 
az önkormányzat számára, amennyiben rendelkezésre állnának a megfelelő méretű 
üzemcsarnokok. Az üzemcsarnokok megépítésével kapcsolatban személyesen beszélt Varga 
Mihály és Fazekas Sándor miniszter urakkal. Folyamatban van egy 12 személyt foglalkoztató 
színesfém feldolgozó üzem megvalósítása, továbbá egy kéthektáros területen útszegély és 
buszmegálló szegély gyártását szeretnék beindítani. A képviselő-testület 
szándéknyilatkozatával hozzájárult a munkahelyteremtéshez, jelenleg a környezetvédelmi 
hatóságnál van az ügy. Az idősgondozással kapcsolatban elmondta, hogy jelentős jogszabályi 
változás történt. Korábban az idősgondozást olyan személyek is igénybe vették, akik nem 
igazán szorultak gondozásra. Ez az állapot tarthatatlan volt. Megszigorították a jogszabályt 
oly formában, hogy egy húsz pontos rendszert alakítottak ki. A pontrendszer egyrészt a 
háziorvos pontozásából, másrészt az intézmény pontozásából áll. A házi szociális ellátásra az 
a személy jogosult, akinek a pontszáma eléri a húsz pontot. Az önkormányzat költségvetése 
nem teszi lehetővé, hogy olyan gondozónőket foglalkoztasson, akiknek a gondozottjai nem 
felelnek meg a pontrendszernek. A jogszabályi szigorításnak az volt a célja, hogy még inkább 
ráirányítsa a figyelmet az Alaptörvény azon részére, amely kimondja, hogy a szülőről való 
gondoskodás elsősorban a gyerekek feladata. Felkérte Majzikné Hanyicska Valériát a 
Kenderesi Gondozási Központ intézményvezetőjét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az 
idősgondozásban történt változásokról. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA  a Kenderesi Gondozási Központ intézményvezetője 
elmondta, hogy 2015. szeptember 7-én hozta létre a képviselő-testület az intézményt. A 
Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában közel 300 fő gondozottja volt az intézménynek. A 
gondozottak közül sokan nem voltak jogosultak sem egészségi állapotuk, sem szociális 
rászorultságuk miatt a gondozásra. Az intézmény dolgozói elvégeztek egy gyors felmérését, 
melynek eredményeként 90 főre csökkent a gondozásra szoruló idős személyek száma. A 
felmérést követően a szociális törvény 2016. január 1-jétől jelentősen módosult. A jogszabályi 
előírás alapján ismét el kellett végezni a felülvizsgálatot, amelyet már az új pontozási rendszer 
alapján értékeltek ki. Kenderes és Bánhalma vonatkozásában 16 fő maradt, aki 20 pont feletti 
értéket kapott. Kiemelte, hogy a törvény senkit nem zár ki az ellátásból, ezért két részre 
bontották a házi gondozást. A személyes gondoskodást azok az idős személyek vehetik 
igénybe (20 pont felett), akik ápolásra és gondozásra szorulnak, a 20 pont alatti személyek a 
szociális segítés kategóriájába tartoznak. Az intézmény a szociális segítésre állami normatívát 
nem kap, ezért ezeknek a személyeknek 928,- Ft-os óradíjat kell fizetni. Hangsúlyozta, hogy a 
személyes gondoskodás díja továbbra is 150,- Ft maradt. Az intézmény továbbra is várja a 
kérelmeket, senkit nem zár ki az ellátásból. Állapot rosszabbodás esetén lehetőség nyílik az 
ismételt felülvizsgálatra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester elmondta, hogy az utóbbi időben elég sok gond volt az 
ivóvízzel. A problémák az ivóvízminőség javító program megvalósulása után kezdődött. 
Nagyon fertőtlenítőszer ízű és szagú volt az ivóvíz. Jelezte ezt a problémát az illetékes 
szervnek. A szakemberektől azt a felvilágosítást kapta, hogy több idő kell, mire letisztul a 
rendszer. Az alkalmazott fertőtlenítő nem ártalmas a szervezetre. Ez a beruházás 250 millió 
forintba került Kenderes és Bánhalma vonatkozásában. A szennyvíz beruházás II-es ütemének 
megvalósításával teljessé válik Kenderes és Bánhalma szennyvízhálózatának a kiépítése.  
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Nagyon nagy segítséget jelent az önkormányzatnak és a lakosságnak, hogy a 
szennyvízberuházás II. üteme önerő nélkül valósulhat meg.  
Végezetül a kóbor kutyák kérdéséről szeretne beszélni. Az utóbbi időben sajnos 
megnövekedett a kóbor kutyáknak a száma. Tájékoztatásul elmondta, hogy a jegyző úr a múlt 
héten elrendelte az eb összeírást. Az összeírást követően ellenőrzésre kerül, hogy melyik 
kutyában van chip, illetve melyik kutya van beoltva. Elmondta, hogy az önkormányzat 
fontolgatja az ebadó bevezetésének lehetőségét. Folyamatban van egy kábító lövedék 
kilövésére alkalmas fegyver beszerzése. Bízik abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel 
csökkenteni tudják a kóbor kutyák számát. 
Tájékoztatója befejeztével, kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele, hozzászólása van az 
elhangzottakkal kapcsolatban, tegye meg. 
 
BANA MIKLÓSNÉ érdeklődő nem ért egyet a kóbor kutyákkal kapcsolatban. Véleménye 
szerint az ebadó bevezetése nem fogja megoldani a problémát, sőt növekedni fog a kóbor 
kutyák száma. Sajnos nagyon sokszor tapasztalja, hogy az illegálisan lerakott szeméttel együtt 
dobják ki a kutyákat is. Ő nem hajlandó a más kutyája miatt fizetni. A munkahelyére nem mer 
kerékpárral kimenni, mivel már több kóbor kutya támadásban volt része. Úgy gondolja, hogy 
a gyepmester feladata lenne a kóbor kutyák begyűjtése. 
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ érdeklődő köszönetét fejezte ki azon személyeknek, akik az elmúlt 
időszak ünnepein, rendezvényein süteménnyel, teával és egyéb finomságokkal kedveskedtek a 
résztvevőknek. Elmondta továbbá, hogy az Akácos út végén van egy kis útszakasz ahol nincs 
járda. Kérné, hogy amennyiben lehetséges építsenek oda járdát, mert sáros időszakban ott 
nem lehet közlekedni. 
 
KÁNTOR ÉVA érdeklődő szintén a járdaépítéshez kapcsolódik. Szeretné, ha a Dékány út és a 
buszmegálló közötti szakaszon is megépítésre kerülne a járda. 
 
BENDE ANIKÓ zebra kiépítését javasolja a postához vezető útkereszteződéshez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester az említett járdaszakaszok megépítésének nem látja 
akadályát. Az önkormányzat biztosítja a szükséges anyagot, a közmunkások pedig megépítik 
a járdákat. A gyalogos átkelőhely kiépítése azonban nem ilyen egyszerű, így annak 
kiépítésére nem tud ígéretet tenni. Kenderesen a piactéri zebra kiépítése egy évi 
engedélyeztetési eljárás után 1 millió forintba került az önkormányzatnak. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ érdeklődő véleménye szerint a postát úgy lehetne a 
legbiztonságosabban megközelíteni, ha a Kakat út folytatásához járdát építenének. Az az 
útszakasz jól megvilágított és sokkal biztonságosabb ott az átkelés, mint az 
útkereszteződésben. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester úgy ítéli meg, hogy ennek a kérésnek nincs akadálya. 
 
DÚZS SÁNDORNÉ érdeklődő szeretné megtudni, hogy a szennyvízberuházás Bánhalmán 
mely utcákat érinti, és a kövesút megépítésére mikor kerül sor. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szennyvíz beruházás a település valamennyi utcáját érinti. A hiányzó 
kövesút építésére a szennyvízhálózat kiépítése után kerülhet sor amennyiben lesz erre a célra 
elnyerhető pályázati forrás. Az önkormányzatnak jelenleg útépítésre nincs forrása. 
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ érdeklődő a volt általános iskola épületének jövőbeli hasznosításáról 
érdeklődött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester a választás előtt a helyi képviselőkkel ígéretet tettek arra, 
hogy közösségi házzá alakítják át az épületet. Egy kis türelmet kér a lakosságtól, folyamatban 
van az épület terveztetése. Az épületnek volt egy régi tízéves terve, de azt módosítani 
szükséges egy olyan közösségi térrel, ahol szükség esetén az egész település lakossága elfér. 
A jelenleg folyamatban lévő pályázati projektekbe nem fér bele ez a beruházás, de ígéretet 
kapott arra, hogy a jövőben lesznek olyan turisztikai jellegű projektek, amelyre pályázhat az 
önkormányzat. Biztosította a jelenlévőket arról, hogy ebben a választási ciklusban megvalósul 
a közösségi ház Bánhalmán. Örömmel számolt be arról, hogy a kis templom valószínű 
hamarosan elkészülhet. 
 
BANA MIKLÓSNÉ érdeklődő kérte, hogy amennyiben lehetséges töltsék fel a vízrendszert 
vízzel a volt iskola épületében, mert nagyon kellemetlen, hogy téli időszakban a mosdókat 
nem lehet használni. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ érdeklődő úgy gondolja, hogy fagyállóval is fel lehetett volna tölteni 
a rendszert. Az itt élő lakosoknak csak ez az egy közösségi épülete van, amit télen nem 
tudnak használni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester a tél beállta előtt a rendszert vízteleníteni kell annak 
érdekében, hogy a fűtetlen épületben ne fagyjon szét a csőrendszer. Amennyiben melegszik 
az idő ismét feltöltik a rendszert és lesz víz az épületben. A jövő télre megkeresik a megoldást 
arra, hogy az épület folyamatosan használható legyen. Biztosította a jelenlévőket arról, hogy 
ez az épület a jövőben is a bánhalmai lakosságot fogja szolgálni. 
 
FÁBIÁN JÓZSEFNÉ érdeklődő jelezte, hogy a Kakat út végén a régi, használaton kívüli 
telefonos kapcsoló szekrény nagyon rossz helyen van. A szekrény miatt nem lehet belátni az 
útszakaszt, ezáltal nehéz és balesetveszélyes a közlekedés. Szeretné, ha elszállításra 
kerülhetne ez a szekrény. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester erre a kérésre nem tud választ adni, írásban megkeresik a 
telefonos szolgáltatót és amennyiben szükségtelen a szekrény, úgy kérik annak elszállítását. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ érdeklődő szeretné kérni, hogy a buszmegálló és a Dékány út 
közé amennyiben lehetséges szereltessenek fel két közvilágítási lámpát, mert este ezen a 
szakaszon nagyon sötét van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester ennek a kérésnek a teljesítése közvilágítás bővítéssel 
járna, melynek igen tetemes költsége van. 
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DR. BENCZE MIKLÓS önkormányzati képviselő a napelemes kandeláber 250 – 300 ezer 
forintból beszerezhető és lényegesen egyszerűbb a kivitelezése is. 
 
SZAPPANOS BEATRIX érdeklődő a településről négy óvodás kisgyermeket szállítanak 
naponta Kenderesre az óvodába. Két kisgyermeket a lakóházuk előtt vesznek fel, a másik két 
kisgyermeket a buszmegállóban. Szeretné, ha egyforma elbírálásban részesülnének a 
gyerekek, és vagy mindenkiért házhoz mennének, vagy mindenkinek a buszmegállóban 
kellene várakozni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megkérdezi Czakó Istvánt. Az önkormányzat megteszi, 
hogy minden nap beszállítja az óvodába a gyerekeket. Kenderesen is van olyan szülő, akinek 
naponta másfél kilométert kell megtenni az óvoda és a lakhelye között. 
 
FARKAS JÁNOS érdeklődő azt szeretné megtudni, hogy az Akácos úton mikor lesz járda. A 
mezőgazdasági gépek az esős időszakban felhordják a sarat a kövesútra. Az Akácos úton a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés a sárfelhordás miatt nagyon nehéz. A nagy mezőgazdasági 
gépek teljesen tönkretették az utat, tele van veszélyes kátyúval. Ezen az úton igen rossz a 
közvilágítás is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester utána néznek, hogy kik azok a mezőgazdasági 
vállalkozók, akik felhordják a sarat az úttestre és kötelezik őket az út tisztántartására. 
Mezőgazdasági településről lévén szó azzal is tisztában kell lenni, hogy a gépekkel is 
közlekedni kell valahol. A járda építést feljegyezte, és ahogy már az előző hozzászólásoknál 
említette az anyagot biztosítani fogják. 
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ érdeklődő korábban a Közútkezelő elvégezte az út kátyúzását, ez 
azonban egy pár éve már elmaradt. Nagyon rossz állapotban van az úttest éjszaka a dübögés 
miatt nem lehet aludni. 
 
BALOGH KÁROLYNÉ érdeklődő jelezte, hogy egy aknafedél csere történt a Gál Katalinék 
háza sarkánál. Nagyon balesetveszélyes ez az aknafedél, mivel a környékét nem betonozták 
vissza. 
 
SINKA ISTVÁNNÉ érdeklődő nagyon szépen köszöni az önkormányzatnak, hogy ismét 
lehetőség van a vérvételre. Neki sajnos havonta egyszer be kellett utazni Karcagra, amire éves 
szinten 12 nap szabadságot kellett kivennie. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester elmondta, hogy a vérvételen túl az ultrahangos 
vizsgálatnak a végzése is tovább folytatódik, sőt jövőre már 500 fő vizsgálatára nyílik 
lehetőség. 
 
BERECZKI TIBORNÉ érdeklődő megköszönte Dr. Lőrik Alíz háziorvos lelkiismeretes 
munkáját. Nagyon örül a lakosság, hogy minden nap rendel a doktornő. Amennyiben 
megoldható lenne, jó lenne, ha a hét egyik napján délután is lenne rendelési idő. 
 
DR. LŐRIK ALÍZ háziorvos Kenderesen kedden délután tart rendelést. 
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KISS ÁDÁMNÉ érdeklődő az újságban megjelent, hogy lehet vásárolni termelői tojást. A 
megadott telefonszámot azonban hiába hívta, nem vette fel senki. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester nincs folyamatosan tojás. Csak abban az esetben 
értékesítik a tojást, ha a tésztaüzem nem tudja felhasználni. Utána néz a telefonszámnak. 
 
SZERENCSE MIHÁLYNÉ érdeklődő szeretné, ha az iskola épületébe kapnának egy 
számítógépet, egy fénymásolót és alkalmanként egy ügyintéző kijönne Bánhalmára, aki a 
hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújtana a lakosságnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester elmondta, hogy korábban a hivatal dolgozói kihelyezett 
ügyfélfogadást tartottak. Ez a gyakorlat megszakadt, mivel nem volt hónapról hónapra ügyfél. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA Kenderesi Gondozási Központ Intézményvezetője 
elmondta, hogy intézménye havi két alkalommal kihelyezett ügyfélfogadás bevezetését 
tervezi. 
 
BANA MIKLÓSNÉ érdeklődő megkérdezte, hogy az idén tervezik-e a falusi lakodalom 
megrendezését. Amennyiben igen, úgy szeretné, ha az ismét itt az iskola udvarán kerülne 
megrendezésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester igazán jól sikerült rendezvény volt. Félő, hogy ez a fajta 
összefogás, áldozat, önzetlen felajánlás minden évben nem megismételhető. Amennyiben a 
benyújtott pályázat kedvező elbírálását nyer, úgy véleménye szerint nincs akadálya a 
rendezvény megszervezésének. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy időt szakítottak arra, 
hogy meghallgassák és a település érdekében felvetették azokat a problémákat, amelyek 
megoldásra várnak. Ígéri, hogy az anyagi lehetőségek függvényében igyekszik teljesíteni az 
elhangzott kéréseket. A bánhalmi vállalkozókat, családi gazdálkodókat szeretettel várja a 
pénteki vállalkozói fórumra. Mivel több bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 
óra 30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
             
 
 



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzatának 2016. február 9-én 16 órakor tartott – 
közmeghallgatással egybekötött – üléséről Bánhalmán. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2016. február  
9-i közmeghallgatással egybekötött ülése napirendjének 
elfogadásáról           23/2016. 
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