Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 6-án 16 órakor
tartott – közmeghallgatással egybekötött – üléséről Bánhalmán.
Az ülés helye: volt általános iskola épülete, Bánhalma, Akácos út 66.
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós önkormányzati képviselő. Bejelentés nélkül távol: –
Jelen vannak továbbá: Lukács Istvánné, Maróti Jánosné, Jakus Józsefné, Szerencse Mihályné,
Szatmári Anasztázia, Kéki Mihályné Balla Károlyné, Pifku Istvánné, Kocsmár Gyuláné, Zabolai
Károlyné, Dr Almássy Antalné, Bereczki Tiborné, Duzs Sándorné, Kiss Ádámné, Bende Jánosné,
Sinka Istvánné, Kota Károly, Földi Sándor, Zabolai Jánosné, Zabolai János érdeklődők, Süveges
Lajos Kenderes Városgazdálkodás vezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház
igazgatója, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Hugyi Viktor a helyi rendőrőrs
parancsnoka, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol, 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 Város Önkormányzatának 8/2017.(II.6.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 6-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.
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 2017. évi költségvetésének előzetes megtárgyalása
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet
elfogadása előtt közmeghallgatást tart Kenderesen és Bánhalmán. A mai közmeghallgatáson rövid
tájékoztatást szeretne adni a 2016. évben megvalósult feladatokról, majd ezt követően a 2017. évi
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A 2016-os évet értékelve elmondta, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait
intézményein keresztül, illetve egyéb módon végezte. Az alapfokú oktatás és az óvodai ellátás
második éve a római katolikus egyház működtetésében folyik.
Az egészségügyi ellátást vállalkozó háziorvosok és vállalkozó fogszakorvos végzi. 2016.
szeptember 1-től sajnálatos módon egy háziorvosi álláshely megüresedett Barta doktornő távozása
miatt.
A védőnői szolgálatot továbbra is az önkormányzat működteti.
A közművelődési és könyvtári feladatok ellátása két intézményben történik. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat visszakerült önkormányzati működtetésbe, mely feladatellátás nem kis
terhet ró az önkormányzatra.
Ehhez az intézményhez került át a Központi Konyha, mely a gyermekétkeztetést és az időskorúak
étkeztetését biztosítja.
A városgazdálkodási feladatokat, mely igen sokrétű – önálló intézményünk, Kenderes
Városgazdálkodás – végzi.
Az ivóvíz ellátása, mint kötelező önkormányzati feladat, továbbra is a TRV Zrt hatáskörébe
tartozik.
A Képviselő-testület 2016-ban 28 ülést tartott, ahol 20 rendeletet alkotott, illetve 214 határozatot
hozott.
A döntések előkészítésében aktívan részt vesznek a bizottságok, véleményezik az előterjesztéseket,
javaslattal élnek a Képviselő-testület felé.
Az iparűzési adóbevétel 2015. évben 61.262 ezer, 2016. évben 78.086 ezer Ft volt.
Az intézményeknek nyújtott önkormányzati támogatás összege 2016-ban volt 81.323 Ft volt. A
Polgármesteri Hivatal működéséhez nem adott az önkormányzat támogatást 2016-ban.
A Városi Könyvtár 4.659 ezer Ft, a Művelődési Ház 9.341 ezer Ft, Kenderes Városgazdálkodás
26.793 ezer Ft, a Kenderesi Gondozási Központ 17.792 ezer Ft támogatást kapott.
Az önkormányzat 2012-ben elindította az önellátásra való berendezkedést. Ez a tevékenység igen
hatékonynak és hasznosnak bizonyult. A megművelendő földterületek önkormányzati tulajdonban
vannak. 2016-ban a mezőgazdasági termelés során búzát (20,42 ha), őszi árpát (4,22 ha), kukoricát
(20 ha) napraforgót (14,56 ha) lucernát (2 ha), burgonyát (0,8 ha), babot (0,5 ha), vöröshagymát
(0,5 ha) területen termeltünk. A 300 m2 fóliában zöldhagymát, salátát, paprikát és paradicsomot
termeltünk. 2 ha energiafűz ültetését végeztük el, illetve télen a már meglevő 2 ha -os területről 320
q energiafüzet termeltünk, amelyet apríték formájában a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár, és
Óvoda fűtésére használunk fel. A gabonavetéshez vetőgépet, a szállításához pótkocsit, magágy
előkészítéshez vásároltunk egy nehéztárcsát, kombinátort és kompaktort, amellyel bérmunka
igénybevétele nélkül tudunk végezni szinte minden munkafolyamatot.
Az állattartást elindítottuk a 2013-as programban leírtak szerint 8 db törzskönyvezett anyakocát
vásároltunk, ami folyamatosan biztosítja az állatállomány pótlását. 31 db juhot tartunk, aminek
szaporulatát helyben értékesítjük.
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egész évi igényét ki tudjuk elégíteni. Az állatok takarmányozásához szükséges mennyiségen felüli
terményt értékesítjük és a bevételből tovább fejlesztjük a termelési infrastruktúrát. A fóliaházban
termelt salátát, újhagymát, paprikát és paradicsomot szintén a központi konyhára szállítjuk, illetve
részben a dolgozóknak és piacon értékesítjük.
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása
Bérköltség összesen 18.992.694
Beruházási- és dologi költségek

4.518.343

A 2016. évi munkaprogramban illegális lerakóhelyeket számoltunk fel. A hulladék eltávolítása,
összegyűjtése kézi és gépi erővel történt. A külterületen illegálisan lerakott építési, kommunális
hulladék illetve állati eredetű trágya mennyisége a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent,
de még mindig számottevő nagyságrendű. Sajnos a lerakóhelyek folyamatosan újratermelődnek. A
folyamatos begyűjtéstől és ellenőrzéstől várhatóan az illegális lerakások, idővel és a lakosság
környezet tudatosabbá válásával megszűnnek, így a település környezeti állapota is javulni fog.
Mezőgazdasági földutak karbantartása
Bérköltség összesen 18.992.694
Beruházási- és dologi költségek
4.496.626
Kenderes alapvetően mezőgazdaságból élő település. Kenderes közigazgatási külterületen lévő
mezőgazdasági földutak karbantartása évről-évre nagy terhet jelent az önkormányzatunknak. Az
önkormányzat tulajdonában 38,9 km kiépítetlen földút van. A tavaszi és az őszi mezőgazdasági
munkák kezdése előtt a fő közlekedési útvonalakat gépi szolgáltatás igénybevételével tettük rendbe.
A projekt keretében a földutak nyomvályúsodása, kátyúsodása megszüntetésre került a járhatatlanná
vált helyeken. Az útra ránőtt cserjéket, gallyakat kivágtuk. A földutak és a szilárd burkolattal ellátott
utak találkozási pontjainál a sárfelhordás megszüntetése érdekében kőszórást végeztünk.
Belterületi közutak karbantartása
Bérköltség összesen 21.705.936
Beruházási- és dologi költségek
5.154.168
Kenderes Város közterületén lévő utak valamint gyalogjárdák felújítására nagy hangsúly kíván
fektetni a jövőben is az önkormányzat. Rendelkezünk néhány olyan belterületi úttal, (Kinizsi útKenderes, Somogyi B. út-Kenderes, Gárdonyi út- Kenderes, Bocskai út- Kenderes) szilárd
burkolattal nem ellátott. Ezeken az útszakaszokon zúzottköves útalapot készítettünk 2100 m
hosszúságban. Járdát felújítunk a település egész területén, illetve építünk a Petőfi úton 750 m
hosszon, ill. Szent István úton 80 m hosszon. Kenderes város területén az aszfaltozott utakon
keletkezett kátyúk (430 m2) betöméséhez 10 t hidegaszfaltot és1500 l emulziót használtunk fel.
Belvízelvezetés
Bérköltség összesen 18.992.694
Beruházási- és dologi költségek
4.498.073
A település keleti részén a program segítségével az alábbi munkákat végeztük el: nyílt
belvízelvezető árkok, átereszek karbantartása, iszaptalanítása, szintezése, rézsűk cserjétlenítése,
belógó ágak, benőtt fák nyesése, eltávolítása. Az elmúlt években az átereszeket cseréltük és
tisztítottuk. Az árkok feltöltődése következtében azonban ismét szükségessé vált a belvíz veszélyes
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területek és épületek állagmegóvása.
2017. évre tervezett projektek:

Mezőgazdaság (45 fő)
Bérköltség összesen 43 495 224 Ft
Beruházási- és dologi költségek 10 867 828 Ft
A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségeket, gabonaféléket piaci értékesítésre és saját
felhasználásra (konyha, állattartás) használjuk. A többlet zöldség értékesítésre kerül, a többlet
gabona értékesítése nem zavarja a helybeli gazdák piacát. A programban az önkormányzatnál
állandó alkalmazásban álló élelmiszeripari mérnök segíti a program tervezését, termelést és a
munkaszervezést.
A földterület nagysága lehetővé tesz, hogy a gabonaféléket és zöldségeket gazdaságosan tudjuk
megtermelni. Az állatállomány ismételt felfejlesztésével, hizlalásával a hozzáadott érték jelentősen
növekedni fog. A munkaprogram lehetővé teszi a saját felhasználású termékmennyiség növelését,
ill. a többlettermés értékesítését. A kézimunka igényes zöldségtermesztés, állattartás és energiafűz
feldolgozás biztosíthatja az egész éves foglalkoztatást. A 2013. évben megvásárolt telephely aktív
szerepet játszik a mezőgazdasági program megvalósításában (gabonaraktározás, állattartás,
gépállomás, közmunkások gyülekezőhelye).
Számszerűsíthető eredmények
2016. évben hasonló programban elért árbevétel (Ft)
2017. évben tervezett árbevétel (Ft)
2016. évben hasonló programban elért megtakarítás (Ft)
2017. évre tervezett megtakarítás (Ft)

17 335 941.- Ft
17 400 000.- Ft
3 661 185.- Ft
3 700 000.- Ft

Belterületi közutak karbantartása (26 fő)
Bérköltség összesen 14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek 3 324 491.- Ft
Kenderes Város közterületén lévő utak valamint gyalogjárdák karbantartására nagy hangsúlyt kíván
fektetni a jövőben az Önkormányzat. Rendelkezünk néhány olyan belterületi úttal (Rákóczi útról
nyíló névtelen zsákutca- Kenderes, Budai N.A. útról nyíló névtelen zsákutca-Kenderes, Honvéd út
burkolatlan része, Füleki út-Kenderes, Magyar út, Pipacs út, Arany J. út) szilárd útburkolattal nem
ellátott. Ezeken az útszakaszokon zúzottköves útalapot készítünk 1450 m hosszúságban. Kenderes
területén az aszfaltozott utakon keletkezett kátyúk (250 m2) betömése az egész településen.
Elsődlegesen javítandó, legforgalmasabb utak: Hosszúháti út, József A. út, összes javítandó
kátyúval érintett út hossza 5.300 m. Járdát karbantartunk, illetve javítunk a település egész
területén. A térkőgyártási programban előállított elemekkel 2018-ban tervezünk új járdát építeni
azokon a helyeken, ahol a javítás és karbantartás nem hoz eredményt.
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Bérköltség összesen 14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek 3 319 685.- Ft
Kenderes keleti része (József A. Út 70m, Petőfi S. Út 250 m, Árpád út 300m, Hunyadi J. Út 350 m,
Zrínyi M. Út 340 m, Dobó I. Út 400 m, Bem J. Út 400 m, Damjanich út 300 m, Szövetkezeti út
200m, Honvéd út 350m, Ifjúság út 150 m, Füleki A. Út 100 m, Béke út 840 m, Gyöngyvirág út 60
m, Vasút út 600 m, Kunhegyesi út 280 m ) belvízveszélyes terület, amely folyamatos karbantartást
igényel. Összesen belterületen 4990 m hosszan tervezünk belvízelvezető árok karbantartást.
Kenderes város külterületén 3,2 km szakaszon (hrsz:1547/6, 0572) tervezünk belvízelvezőt árok
karbantartást. Az elmúlt években az átereszeket cseréltük és tisztítottuk. Az árkok feltöltődése
következtében azonban folyamatosan szükséges vált a belvíz veszélyes területeken a műtárgyak és a
medrek tisztítása. A most induló program segítségével lehetővé válik a veszélyeztetett területek és
épületek állagmegóvása. A település keleti részén a program segítségével az alábbi munkákat
tervezzük elvégezni: nyílt belvízelvezető árkok, átereszek karbantartása, iszaptalanítása, szintezése,
rézsűk cserjétlenítése, belógó ágak, benőtt fák nyesése, eltávolítása. A program során elvégzett
munkák a későbbi években a belvíz elleni védekezés hatásosabb megvalósítását teszi lehetővé. A
megvalósuló belvízelvezető árokrendszer karbantartásával a lakossági és önkormányzati ingatlanok
belvíz elleni védelme hathatósan növekszik.

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (26 fő)
Bérköltség összesen 14 226 588.- Ft
Beruházási- és dologi költségek Térkőgyártás (6 fő)
Bérköltség összesen 3 800 916.- Ft
Beruházási- és dologi költségek
11 621 008 Ft
Kenderesen a járdák állapota kívánnivalót hagy maga után. A megoldásra a térkőgyártás
mutatkozik a leggazdaságosabb tevékenységnek. A Start mintaprogramhoz Belterületi közutak
karbantartása kötődve gyártanánk térkövet és a Belterületi közutak karbantartása programban
történne a lerakása. A járdák felújításával az időjárásnak kevésbé lennénk kiszolgáltatva, hiszen a
térkövet hideg időben és változékony időjárási viszonyok között is biztonsággal lehet lerakni.

A közfoglalkoztatási programban változásokat tervez a Kormány. A nemzetgazdasági tárca
javasolja, hogy három éven belül maximum 12 hónapig lehessen közfoglalkoztatotti státuszban
maradni. Akinek ez idő alatt nem sikerül alkalmassá válni a versenyszférában való elhelyezkedésre,
például egészségügyi okok miatt, azt más módon kell segíteni. Szeretnék elérni azt is, hogy a
szakképzetteket ne pazarolják el a közfoglalkoztatásra, miközben a legtöbb ágazatban hiány van
belőlük. A terv az, hogy ők csak akkor léphessenek be a programba, ha az állami foglalkoztatási
szolgálat három hónapon belül nem tud a képzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani
nekik, vagy három munkaadó visszautasítja őket.
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kezdjék el a életüket. Az ő elhelyezkedésüket más, aktív eszközökkel, célzott munkaerő-piaci
programokkal kell segíteni.
A közmunkásoknak kötelező lesz tanulniuk. Ezen túl nem csak a felajánlott munkalehetőséget,
hanem a felajánlott képzési lehetőséget is kötelező lesz elfogadniuk a közfoglalkoztatottaknak.
A közmunkásoknak eddig kötelezően el kellett fogadniuk a számukra megfelelő munkalehetőséget,
amit az állami foglalkoztatási szerv ajánlott nekik, különben három hónapra kizárták őket a
közmunkából.
A tervezett módosítás szerint ezentúl a felajánlott képzési lehetőségekre is kiterjesztik a szigorítást.
A közmunkásoknak kötelező lesz részt venni a felajánlott képzésben, ha nem teszik, három hónapra
ki kell őket zárni a közmunkából.
Az önkormányzat 2016-ban is sajátos eszközeivel támogatta a különböző korosztályokat.
Az óvodás, általános és középiskolás, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok
beiskolázási támogatást kaptak, összesen 615 fő, 12.300 ezer Ft összegben, amely 20 ezer Ft/hó
támogatást jelentett. 79 fő felsőfokú tanulmányokat folytató, 151 fő középfokú, és 385 fő óvodás és
általános iskolás gyermeket részesítettek támogatásban.
A 70 éven felüli kenderesi és bánhalmi lakosok, - 524 fő- karácsonyra 10 ezer Ft támogatásban
részesült, összesen 5.240 ezer Ft összegben, amelyből 69 fő volt bánhalmi lakos.
Tűzifa támogatásban 392 fő részesült, amelyből 58 fő volt bánhalmi. 133 m3 fa került kiosztásra,
amelyből egy főnek 2 q körüli mennyiség jutott.
Ezeket a támogatásokat ebben az évben is tervezik biztosítani.
Az önkormányzat 2017. évben tervezett bevételi és kiadási főösszege 604.095.918 Ft, amelyből a
működési célú bevételek és kiadások összege: 582.421.731 Ft.

Kenderes Városi önkormányzat folyamatban levő pályázatai:
Megyei TOP keretre beadva:
1. TOP 3.2.1.-15 Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben
Teljes projektköltség: 199.765.740- 100% támogatási intenzitás.
2. TOP 2.1.2.-15 Élhető Kenderes Zöld Város
Teljes projektköltség: 105.200.000- 100% támogatási intenzitás.
3. TOP 1.4.1.-15 Óvodafelújítás megvalósítása Kenderesen
Teljes projektköltség: 100.000.000- 100% támogatási intenzitás.
4. TOP.4.2.1.-15 Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi Konyha részére
Teljes projektköltség: 48.762.128- 96,56% támogatási intenzitás: 47.084.532- önerő: 1.677.5965. TOP 2.1.3.-2015 Kenderes Város csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése I. ütem
Teljes projektköltség: 250.000.000- 100% támogatási intenzitás.
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5. Sportpark pályázat – A Nemzeti Szabadidős – egészség Sportpark Programban Bánhalma és a
Szakiskola részére egy-egy D kategóriás sportpark igényelve.
6. Önhiki pályázat: 18.144.182- 2016. június 22-én igényelve. Igénylésazonosító: 318 474
7. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása, valamint orvosi rendelő épületének felújítása a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen
kiírt pályázati alapból: Igénylésazonosító: 317 548
Szent István út gyalogjárda térkövezése:
Pályázati támogatás 85%
Önerő (15%)
Összesen:

12.713.4712.243.55414.957.025-

Orvosi rendelő felújítása:
Pályázati támogatás 95%
Önerő (5%)
Összesen:

22.063.1871.161.22123.224.408-

8. Önkormányzati ASP rendszer kiépítése nyertes pályázat 7.000.0009. Kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai célú felújítása című pályázat VP-67.4.1.1-16 számú pályázatra beadva.
Pályázati támogatás (nettó)
Saját erő (nettó)
Összesen: (nettó)

48.347.5725.371.95353. 719. 525-

10. START munkaprogram 2016
Program:
Diákmunka:
Roma nemzetiségi:
Közút:
Illegális hulladék:
Belvízelvezetés:
Földút:
Tanulós
Téli tanulós:
Hagyományos
hosszú:
Mezőgazdasági:
Mezőgazdasági:

Létszám:
8 fő
1 fő
40 fő
50 fő
43 fő
40 fő
28 fő
87 fő
14 fő
14 fő
69 fő
70 fő
101 fő
102 fő
0 fő

Támogatási
igény:
663 260 forint
932 635 forint
26 860 104 forint
23 511 037 forint
23 490 767 forint
23 489 321 forint
38 927 020 forint
58 304 515 forint
2 679 378 forint
4 018 432 forint

Időtartam:
2016.07.04.-2016.08.31
2016.03.23.-2016.06.08
2016.04.01.-2016.11.30
2016.05.01.-2016.11.30.
2016.05.01.-2016.11.30.
2016.05.01.-2016.11.30
2015.11.01.-2016.09.30. 2016-os év
2015+2016
2016.12.01.-2017.02.28 2016-os év
2016+2017

44 336 358 forint 2016.03.10.-2017.02.28 2016-os év
61 022 266 forint
2016+2017
98 342 810 forint 2016.03.04-2017.02.28 2016-os év
116 191 094 forint
2016+2017
12 647 268 forint 2015.03.01.-2016.02.29 2016-os év

Hagyományos
hosszú:
Roma nemzetiségi:
Hagyományos
hosszú:

ÖSSZESEN

49 fő

59 396 961 forint

2 fő
44 fő
0 fő
1 fő

7 426 016 forint 2015.09.02.-2016.02.29 2016-os év
22 109 262 forint
2015+2016
179 682 forint 2015.09.02.-2016.02.29 2016-os év
534 962 forint
2015+2016

0 fő
4 fő

359 364 forint 2015.11.04-2016.02.29. 2016-os év
1 403 228 forint
2015+2016

396 fő

2015+2016

303 845 020
forint

Az egészségügyi ellátásra visszatérve elmondta, hogy alapvető problémát jelent, az, hogy Dr Barta
Zsuzsanna távozásával Kenderesen és Bánhalmán szeptembertől két orvos van. A doktornő ez ideig
nem tudta értékesíteni a praxist, amely- , ha február végéig nem sikerült értékesítenie,- az
önkormányzatra visszaszáll. Az önkormányzat saját eszközeivel mindent megpróbált a praxis
betöltésére, de eddig nem járt sikerrel, mivel országosan óriási az orvoshiány. Az a kérése a
lakosság felé, hogy ebben az időszakban legyenek nagyobb türelemmel az orvosok irányában. 10
éve nem volt ilyen influenzajárvány, mint ami jelenleg is tart. Volt olyan nap, hogy 200 beteget
láttak el orvosaink. Lőrik Alíz doktornő két hónapos kisgyermeke mellett is besegít a rendelésbe.
Az egészségügyi ellátásban – véleménye szerint – nem most van probléma, hanem akkor lesz, ha
orvos nélkül marad a település. Sajnos az emberek nem türelmesek, nem megértőek, és méltatlan
támadások érik az orvosokat. Mindenkitől azt kéri, hogy próbáljanak türelmesek és megértőek
lenni. Az ÁNTSZ tájékoztatása szerint ilyen kis lélekszámú településre nem is kellene heti három
napi rendelést tartani, - amelyet doktor úrék vállaltak,-. Személy szerint szégyelli magát azok
helyett, akik az orvosokat méltatlanul bántják. Köszönetet mond nekik a helytállásért és
áldozatvállalásért. Az önkormányzat megad minden segítséget ahhoz, hogy az alapellátáson túl
egyéb szolgáltatást is igénybe vehessen a lakosság, így sikerült újból elérni a helyben történő
vérvételt, vagy az ultrahangos vizsgálatok helyben történő biztosítását.
A szennyvízberuházással kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy aláírásra került a
konzorciumi szerződés, a keretmegállapodásokat megkötötték. Információja szerint ebben az évben,
az ősz folyamán fog kezdődni a kivitelezés.
Kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
KOTA KÁROLY érdeklődő: arról érdeklődött, hogy mi történt Bánhalmán 2016-ban, mit terveznek
2017-ben, továbbá van-e előrelépés a temető kialakítása, valamint a „Bánhalma” név
visszaállításának ügyében?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: minden fórumon végigvitték a Bánhalma név
visszaállításának kezdeményezését. Decemberben kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy nem
lehet külön használni a Bánhalma nevet, és településrész nem szerepelhet a hivatalos iratokban. A
Polgármesteri Hivatal ennél többet nem tud tenni. A Kormányhivatal külön eljárást indított a
megyei újságban megjelent cikk után. Véleménye szerint az 5349 Kenderes név használatából nem
származhat a bánhalmi lakosoknak problémájuk. Amennyiben valamilyen szervnél probléma
jelentkezik, azt kéri mielőbb jelezni, hogy a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni.
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igényével, egyeztetett az ÁNSZ-szel, ahol közölték, hogy mostanában ilyen kéréssel nem keresték
meg őket. Azt az ígéretet kapta, hogy utána néznek a jogszabályi feltételeknek, és értesítik a
hivatalt, amely eddig még nem történt meg. Ígéretet tett arra, hogy ismételten megkeresi az ÁNSZt. Amennyiben választ kap, arról értesíteni fogja a bánhalmi lakosságot. Úgy gondolja, hogy ami
2016-ban Bánhalmán történt, és azokat a feladatokat, amelyeket 2017-ben szeretnének
megvalósítani, azt a tájékoztatójában részletesen ismertette. Amennyiben a beadott pályázatok
sikeresen szerepelnek, azok látványos fejlesztéseket is jelentenének. Ezen túlmenően minden
kötelező és önként vállalt feladatait ellátja az önkormányzat szigorú és takarékos gazdálkodással.
Amennyiben új pályázati lehetőségek lesznek, azt is szeretnék kihasználni. Januárban került
beadásra a Hosszúháti út felújítására vonatkozó pályázat, amely 100 millió Ft-os nagyságrendű.
Konzorciumot hoznak létre a gazdákkal, akik partnerek a pályázat lebonyolításában.
KOTA KÁROLY érdeklődő: érdeklődött Bánhalma település kategóriájáról.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Bánhalma település kategóriája: „külterületi lakott hely”
ZABOLAI JÁNOSNÉ érdeklődő:jelenleg heti 3 napon van orvosi rendelés Bánhalmán. Dr Bencze
Miklós doktor úr tájékoztatása szerint most már reggel fél 8-tól fél 9-ig fog rendelést tartani
Bánhalmán. A gyógyszeríratás reggel 7 órától lesz, majd a rendelés végétől 10 óráig. Mindenkit
kér, hogy a fenti időpontban írassák a gyógyszereket, és keressék fel a rendelést.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: polgármester asszony elmondta a főbb dolgokat. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy június 24-én ismét megrendezésre kerül Bánhalmán a Szent Iván éji mulatság,
amelyre várnak minden érdeklődőt. Továbbra is várja a lakosság megkeresését bármilyen
problémával kapcsolatban.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a következő testületi ülésre kerül beterjesztésre a szociális
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet, amellyel az általános iskolás gyermekek
tanulmányi eredménytől és szociális helyzettől függő támogatását tervezik. Bízik benne, hogy a
támogatás bevezetése ösztönzőleg fog hatni a gyermekek tanulmányi eredményére is.
Bejelentette, hogy Kocsmár Gyula önkormányzati képviselő 2017. 02. 28-i nappal lemond
önkormányzati képviselői mandátumáról. Új munkahelye összeférhetetlen jelenlegi képviselői
megbízatásával, mivel kormánytisztviselői státuszba kerül. Ezúton is szeretné megköszönni
képviselői munkáját. Hiszi azt, hogy Kocsmár Gyula képviselői munkájával elősegítette a település
fejlődését. Erőt , egészséget, és sok munkasikert kívánt számára.
KOCSMÁR GYULA képviselő: megköszönte a lakosságnak azt a támogatást, amellyel a város
önkormányzatának képviselője lehetett.
SZATMÁRI ANASZTÁZIA érdeklődő: szeretné, ha az óvoda újból beindításra kerülne
Bánhalmán.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel nincs megfelelő számú kisgyermek, nem tudja ígérni az
óvoda újbóli beindítását.
HUGYI VIKTOR r. őrsparancsnok: a rendőrség részéről érdeklődött, hogy van-e olyan probléma
a településen, amely a rendőrséget érinti?
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KOTA KÁROLY érdeklődő: a napokban történt egy olyan eset, hogy egy 96 %-os látássérült
fiatalkorút büntettek meg a rendőrök, mivel az úttesten ment. A látáscsökkenésről szóló orvosi
igazolás nála volt. Nem érti, hogy ilyen esetben miért kell a rendőröknek büntetniük.
HUGYI VIKTOR r. őrsparancsnok: tud az esetről, kisújszállási rendőrök voltak akkor
szolgálatban. Amennyiben orvosi igazolása van, kérelmet kell írnia a rendőrség felé.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ érdeklődő: szeretné kérni, hogy a buszmegálló és a Dékány J. út közé
kandelábert szereltessenek fel, mert esténként ezen a környéken nagyon sötét van.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a tavalyi évben megvizsgálták a bővítés lehetőségét. Mivel
oda az áramot el kell vinni, kb. 2 millió Ft lenne a két kandeláber felszerelésének költsége, amelyre
nincs forrása az önkormányzatnak.
DUZS SÁNDORNÉ: érdeklődött, hogy a szennyvízberuházás elkészülte után számíthatnak-e a
járdák felújítására is Bánhalmán?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: bízik benne, hogy meg tudják csinálni a járdák felújítását is.
Megköszönte a jelenlévőknek, hogy időt szakítottak arra, hogy meghallgassák és a település
érdekében felvetették azokat a problémákat, amelyek megoldásra várnak. Az önkormányzat anyagi
lehetőségeinek függvényében próbálják teljesíteni az elhangzott kéréseket.
Mivel több bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 12 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen :)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 6-án 16 órakor
tartott – közmeghallgatással egybekötött – üléséről Bánhalmán.

MUTATÓ

Napirend:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. február 6-i
közmeghallgatással egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról
1./ Kenderes Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
előzetes megtárgyalása

Szám:
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