Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 27-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak:Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Farkas Istvánné, Fehérné
Szendrei Ibolya bizottsági tagok, Ratkai Imre, Hoppál Imréné, Pecze Lászlóné, Tóth Bálint, Magyar
Dávid meghívottak, Orosz Mihály aljegyző, Nagy Emese, Nagyné Hoppál Irén érdeklődők, 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 megtárgyalásán túl a temetőről és a
temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést,
valamint az önkormányzat követelésének elengedéséről szóló előterjesztést.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2016.(XII. 27.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. december 27-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát egyhangúan elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Napirend előtt:
„Magyarország legszebb konyhakertje 2016” elismerő oklevelek átadása
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: lezárult a Magyarország legszebb konyhakertje 2016.” évi
programja. A programba a településről 7 fő jelentkezett. A bírálatok alapján minden kert nagyon
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szép, ápolt volt, ezért minden jelentkezőt elismerésben részesítenek, mivel saját kategóriájában
minden kert kiválónak mondható. A „Magyarország legszebb konyhakertje” program és pályázat
célja egyfajta szemléletváltás, illetve átadás, amely ösztönzi a lakosokat arra, hogy udvarukon,
kertjükben termeljék meg a maguk és családjuk számára a konyhakerti zöldségeket. Úgy gondolja,
hogy sikeres volt a pályázat, amely az öngondoskodás, önellátás fejlesztés terén is például szolgál
az emberek számára. Elismerését fejezte ki a helyi pályázóknak, akik példáját remélhetőleg minél
többen fogják követni a következő években. A pályázók közül néhányan idősebbek, de vannak
közöttük fiatalok is. Gratulált valamennyi résztvevőnek, akik hozzájárultak a kertkultúra
gazdagításához, hagyományaink ápolásához, értékeink továbbörökítéséhez.
Elismerések átadása következett.
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 2017. évi
illetménykiegészítéséről
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági tag.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:örül annak, hogy a Képviselő-testület évek óta élt a lehetőséggel,
miszerint illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők részére. Úgy gondolja azonban, hogy a közalkalmazottak esetében is kellene lenni
ilyen lehetőségnek, hisz ennek a körnek sem volt fizetésemelése 8 éve.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a közalkalmazottak központilag kapnak fizetésemelést
bérfejlesztés formájában január 1-től, magasabb összeget, mint amit a köztisztviselők
illetménykiegészítés címén kapnak. A pedagógusok már megkapták, most a többi ágazat
bérfejlesztésére kerül sor. A január 1-től esedékes minimálbér és garantált bérminimum emelés
szinte minden közalkalmazottat érint. Ez viszont bérfeszültséget fog okozni, amely már most
látszódik. Amennyiben a béremelés központilag nem finanszírozzák, helyben kell kigazdálkodni a
forrást.
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA bizottsági tag: a minimálbér, illetve garantált bérminimum
növekedés 25 %-os növekedést fog jelenteni. A bérnövekedés olyan jelentős, amelyre még nem volt
példa. A jelenlegi helyzetben a diplomások nem fognak részesülni béremelésben.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
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Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2016.( XII. 28.) önkormányzati rendelete
a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi
illetménykiegészítéséről

Kenderes, 2016. december 27.
(: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
Az önkormányzati lakások lakbérének
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

megállapításáról

szóló

21/2013.(XII.12.)

Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
felülvizsgálta a rendeletet, és úgy döntött, hogy nem javasolja annak módosítását a Képviselőtestületnek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenleg
hatályban lévő rendeletét ne módosítsa. Javasolja továbbá a Szent István út 33/1 szám alatti, illetve
Petőfi út 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedését.
A Szent István út 33/1. szám alatti ingatlanban dr Bencze Miklós és családja lakik, a Petőfi út 1/1.
szám alatti ingatlan jelenleg üres, amelyet szintén orvosnak szeretnének adni. Véleménye szerint
többlet juttatást kell adni az orvosoknak, különben nem fognak kapni másik orvost a településre.
Jelenleg Dr Bencze Miklós egyedül látja el Kenderes és Bánhalma orvosi ellátását. Sok település
plusz támogatást nyújt orvosainak, hogy megtartsa őket.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
tárgyalta az ingatlanok bérleti díjának elengedéséről szóló előterjesztést. A bizottság javasolta a
testületnek a bérleti díjak elengedését 2017. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra, amely
minden évben felülvizsgálatra kerül.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 205/2016.(XII.27.) Kt. számú határozata
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 21/2013.(XII.12.)
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nem módosítja.
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.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 206/2016.(XII.27.) Kt. számú határozata
az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 33/1, valamint Petőfi út 1/1. szám
alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának elengedéséről
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 33/1, valamint
Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok bérleti díjának megfizetésétől
2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra eltekint,- ezzel is
elősegítve a település egészségügyi ellátásának folyamatos biztosítását.
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.
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
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.8XII.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
felülvizsgálta a rendeletet, amelynek módosítását nem javasolja a Képviselő-testületnek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a 2014-ben elfogadott tiszteletdíjak módosítását ő sem
javasolja, mivel felelőtlenség lenne az önkormányzat jelenlegi helyzetében bármilyen szintű
emelésről dönteni, mivel semmiféle többletforrás nem áll rendelkezésükre.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2016.(XII.27.) Kt. számú határozata
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 17/2014.(XII.11.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
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a hatályban lévő rendeletet nem módosítja.
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.
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
Kenderes Városgazdálkodás intézmény intézményvezetői állásra beérkezett pályázat
elbírálásáról
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményezte a pályázatot, megismerte a pályázó elképzeléseit. A bizottság támogatta Süveges
Lajos kinevezését és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett határozatot az
intézményvezetői állásra.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízása 2016.
december 31-én lejár. A pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül egy pályázat érkezett.
A benyújtott pályázat a pályázati kiírásban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelel.
Úgy gondolja, hogy az intézményvezető maximálisan megfelel az intézményvezetői állásra, az
irányítása alatt elért eredmények magukért beszélnek. Sokrétű munkáját nagy szakmai tudással,
határozott következetes hozzáállással végzi. Az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolta
a Képviselő-testületnek, hogy 2017. január 1-től 2021. december 31. napjáig bízza meg Süveges
Lajost Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetőjének.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2016.(XII.27.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézmény intézményvezetői megbízásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § (3) bekezdése alapján
2017. január 1. napjától - 2021. december 31. napjáig megbízza
Süveges Lajos
5331 Kenderes, Dózsa György út 18/a. szám alatti lakost a Kenderes
Városgazdálkodás intézmény intézményvezetői feladatainak az ellátásával.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 61., 63., és 64. §-ának megfelelően „H10” fizetési osztályát és
fokozatát figyelembe véve havi bruttó 202.020,- Ft illetményben,
magasabb vezetői pótlékát a 60.000,- Ft-ban, munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészét 86.500,- Ft-ban, összesen 348.520,- Ft-ban állapítja meg.
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Helyben
2./ Kenderes Városgazdálkodás, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága
Szolnok, Liget út 6.
5./ Irattár
értesülnek.–
SÜVEGES LAJOS intézményvezető megköszönte a Képviselő-testület bizalmát. A jövőben is
igyekszik legjobb tudása szerint dolgozni.
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 a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Városi Könyvtár adóalanyiságáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2016.(XII.27.) Kt. számú határozata
a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Városi Könyvtár ÁFA körből történő
kilépéshez történő hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
2017. január 1-től a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Városi Könyvtár
az ÁFA körből kilépjen, az alanyi mentesség határának megemelése miatt.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjét
a változás törzskönyvben való bejegyzésének és a vagyongazdálkodási rendelet
módosításának előkészítésére.
Felelős: Süvegesné Bakondi Mária osztályvezető
Határidő: folyamatos
Erről: 1./ Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Helyben
2./ Városi Könyvtár vezetője, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője, Helyben
4./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
5./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 új kormányzati funkció felvételéről
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzatának 210/2016.(XII.27.) Kt. számú határozata
új kormányzati funkció felvételéről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kormányzati
funkciók felvételéről döntött Kenderes Városi Önkormányzat vonatkozásában:
018030
072112
084031
104051

Támogatási célú finanszírozási műveletek
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Civilszervezetek működési támogatása
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások.

A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a
törzskönyvi bejelentéshez szükséges intézkedés megtételére.
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága
5000 Szolnok, Magyar út 8.
értesülnek.–
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
Előterjesztés a temetőről és a temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.) rendelet 1.
számú melléklete módosításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a beterjesztett rendelet-tervezetben foglaltaknak megfelelően a
sírhelyek díjtételei fognak emelkedni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
felvetődött az urnafal építésének szükségessége, amelyről korábban már testületi ülésen is szóba
került. A bizottsági ülésen elmondta, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytatott az egyházak
képviselőivel, de döntés nem született a megépítésről. Amennyiben erre igény mutatkozik, ismét
felveszi a kapcsolatot az egyházak képviselőivel, mivel ebben a két egyháznak kell közösen
dönteni.
Hozzászólás
VERESNÉ NAGY MARIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
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Képviselő-testületének
20/2016.(XII. 28.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temető használatának szabályairól szóló
8/2014.(V.1.) rendelet módosításáról

Kenderes, 2016. december 27.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a beterjesztett követelések elhunyt személyekkel szembeni követelések,
amelyről a Képviselő-testület határozat útján mondhat le. Kérte a testület tagjait, döntsenek a
követelések elengedéséről.
Hozzászólás
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete
határozatot hozta:

6 fő egyhangú szavazatával az alábbi

Kenderes Városi Önkormányzatának 211/2016.(XII. 27.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a jegyzőkönyv mellékletében foglalt elhunyt személyekkel szembeni
behajthatatlan követeléseit elengedi.
Erről: 1./Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetője, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-9PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bejelentette, hogy a következőkben zárt ülésen folytatja
munkáját a testület. A nyílt testületi ülést 14 óra 38 perckor bezárta.
Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 27-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

„Magyarország legszebb konyhakertje 2016” elismerő oklevelek
átadása
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2016.
december 27-i ülése napirendjének elfogadásáról

204/2016.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2016.(XII.28.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
2./ Az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló
21/2013.(XII,12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út
33/1, valamint Petőfi út 1/1. szám alatti lakáscélú ingatlanok
bérleti díjának elengedéséről

205/2016.

206/2016.

3./ A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szóló 17/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet felülvisgálatáról
207/2016.
4./ Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézmény
intézmény intézményvezetői megbízásáról

208/2016.

5./ A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Városi Könyvtár
ÁFA körből történő kilépéshez történő hozzájárulás

209/2016.

6./ Új kormányzati funkció felvételéről

210/2016.

7./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2016.(XII.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és
temető használatának szabályairól szóló 8/2014.(V.1.)
rendelet módosításáról
8./ Kenderes Városi Önkormányzat követelésének elengedéséről

211/2016.

