Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. május 31-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak:Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bakai Kálmán, Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Dr Bencze Miklós képviselő
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Borók Tibor a kisújszállási
Rendőrőrs parancsnoka, Hugyi Viktor, a kenderesi Rendőrörs parancsnoka, Czakó István a
Kenderesi Polgárőrség vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Nagyné Lenge Margit, a
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda, Bölcsőde igazgatója,
Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Szabó Péter, a Tiszamenti
Regionális Vízművek osztályvezetője, Erdei Józsefné, Knoch Szandra, Hoppál Imre, Dr Ila
Erzsébet meghívottak, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel,
hogy 7. napirendi pontként tárgyalja meg a testület a köztisztaság fenntartásáról, valamint a
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 56/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-21. 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
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Borók Tibor őrsparancsnok.
BORÓK TIBOR őrsparancsnok:kapitány úr szavait tolmácsolva köszöntötte a jelenlévőket.
Kapitány úr személyesen szerette volna előterjeszteni a beszámolót, de hivatali elfoglaltsága miatt
nem tud a testületi ülésen részt venni. A beszámoló tartalmazza, hogy némileg emelkedett a
bűncselekményszám az előző évihez képest, ugyanakkor a felderítettség és eredményesség is
változott. A kisújszállási és kenderesi rendőrőrs felderítési eredményessége kedvezően alakult.
Megköszönte a Képviselő-testületnek, a társszerveknek, a polgárőrségnek, valamint a város
lakosságának a támogatást, amelyet munkájukhoz nyújtottak. Bízik benne, hogy ebben az évben is
legalább ilyen jó eredményt tudnak produkálni a bűncselekmények számának csökkenésével, és a
felderítettségi eredményesség növelésével.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: részletes, mindenre kiterjedő beszámolót kaptak kézhez,
amely a közrend, közbiztonság egészére kiterjed.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: áttanulmányozta a beszámolót, amely valóban részletes, mindenre
kiterjedő, adatokkal alátámasztott anyag. Valójában nem is kell ahhoz az adatokat ismerni, hogy
érzékeljék azt a változást, amely a néhány éve tapasztalható helyzethez képest jelenleg
tapasztalható. Akkor a készenléti rendőrök jelenléte is indokolt volt, mert naponta történtek
betörések, lopások. Ezen a téren lényeges javulás érzékelhető, amelyért köszönet illeti a rendőrséget
és a polgárőrséget is. A településen nagyon sok a magára hagyott, üresen álló ház, amelyet
ismeretlenek rövid idő alatt elkezdenek bontani. Érdeklődött, hogy ilyen jellegű bejelentés érkezik-e
a rendőrséghez. Másik észrevétele a temetői lopásokhoz kapcsolódik, mivel ez elég fajsúlyos
probléma mostanában. Kérdezte, hogy ilyen jellegű jelzések érkeznek-e a rendőrséghez, és tudnak-e
ezzel bármit is kezdeni.
BORÓK TIBOR őrsparancsnok: a házbontásokkal kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben
valaki ezt észleli, és jelzi, az a rendőrség ugyanúgy kezeli, mint a lopásokat. Sok esetben nehéz a
tulajdonosokat, illetve a sértetteket felkutatni, mert nem helybeliek, vidéken élnek. A temetői
lopásokkal kapcsolatban várják a lakosság jelzését, mivel csak abban az esetben tudnak intézkedni,
ha bejelentést kapnak.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: egyre többször tapasztalható a település utcáin bódult állapotú
fiatalok jelenléte és egyre többször hallani középkorú kábítószer fogyasztókról is. Érdeklődött, hogy
az elmúlt évben volt-e nagyobb drogfogása a rendőrségnek? Tudja, hogy ez nem helyi, hanem
országos probléma. Elismerését szeretné kifejezni a rendőrségnek a tavalyi évi munkájáért. A 2010ben elkövetett bűncselekmények számához képest jelentős javulás érzékelhető.
BORÓK TIBOR őrsparancsnok: a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a múlt héten fejeztek
be egy kenderesi illetőségű kábítószer terjesztővel szembeni nyomozást. Nem volt egyszerű feladat,
majdnem egy évig tartott a nyomozás a szakértői vélemények beszerzése miatt. Egyetért azzal,
hogy a kábítószer fogyasztás, terjesztés komoly probléma nemcsak a városban, hanem országosan
is. A megelőzésre, oktatásra nagy hangsúlyt kell fektetni. Minden egyes esetben, amikor bódult
személlyel szemben intézkednek, kábítószertesztet végeztetnek vele szemben, amennyiben
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esetben, ha vállalja az „elterelést,” megszüntetik az eljárást.
Jelenleg három ilyen ügy van folyamatban, amelyben a szakértői véleményeket várják. A
terjesztőkkel szemben nagyon nehéz fellépni, de erejük maximális kihasználásával igyekeznek
eredményt elérni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:örül annak, hogy a közrend, közbiztonság helyzete Kenderes és
Bánhalma vonatkozásában konszolidálódott. Valóban nagy problémát jelent a kábítószer jelenléte,
de azt is látja, hogy azt nagyon nehéz bizonyítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Bízik
benne, hogy a prevenció- ha lassú léptekkel is – de egyre hatékonyabb lesz. A közelmúltban Zacher
Gábor, ismert szakember tartott előadást a Városi Könyvtárban a leginkább érintett korosztálynak,
amely nagyon tanulságos volt. Nem tudni, hogy hány gyermek tud majd nemet mondani, ha esetleg
drogokkal kínálják. A Képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki a karcagi rendőrkapitányság,
ezen belül pedig a kisújszállási és kenderesi rendőrörs minden rendőrének,és dolgozójának
munkájáért. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hiányosságok, mert akadnak problémák egyes
intézkedések, illetve egyes rendőrök hozzáállásával. Arra kell törekedni, hogy mindenki tudása
legjavát adja..Érdeklődött, hogy a határra történő vezénylés mennyire befolyásolja az itt maradottak
munkavégzését?
HUGYI VIKTOR százados, őrsparancsnok: a migrációs helyzet rányomja a bélyegét a
létszámviszonyokra, amelyet túlórákkal tudnak kompenzálni. A közterületi jelenlétet megpróbálják
a lehetőségekhez képest fokozni. Megköszönte az önkormányzatnak, illetve a polgárőrség
vezetőjének segítő közreműködését munkájukhoz nyújtott segítségért.
BORÓK TIBOR r. alezredes, őrsparancsnok: kérte, hogy probléma esetén jelezzenek vagy neki,
vagy a százados úrnak, hogy minél rövidebb idő alatt tudják kezelni, és megoldani a problémát.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 57/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes város közrendjének
és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját.
A Képviselő-testület megállapította, hogy a 2016. évi feladatokat
a rendőrség a rendelkezésre álló lehetőségekhez és feltételekhez
igazodva végrehajtotta.
A további eredményes munkavégzés érdekében a Képviselő-testület
szükségesnek látja a folyamatos rendőri jelenlét biztosítását az
önkormányzat, a lakosság és a polgárőrség támogatásával,
együttműködésével.
Erről: 1./ Karcagi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője,
Teleki Zoltán r. alezredes 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a
2./ Hugyi Viktor, a Kenderesi Rendőrörs parancsnoka,
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-42napirendi pont megtárgyalása
Beszámoló a Városi Polgárőrség Kenderes 2016. évi tevékenységéről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Czakó István, a Polgárőrség helyi vezetője.
CZAKÓ ISTVÁN Polgárőrség helyi vezetője:a Polgárőrség nevében megköszönte polgármester
asszony tevékenységét, aki -szintén polgárőr - rendszeresen figyeli a települést, és azonnal jelez
felé, ha gyanús esetet lát. Az utóbbi időben sokat javult a polgárőrség és a rendőrség viszonya,
bármikor fordulhatnak mindegyik őrsparancsnok úrhoz, kapitány úrhoz, segítik munkájukat.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: időszerűnek látja a polgárőrségnél tagrevíziót csinálni, mivel
olyan tagjuk is van, aki ellenük dolgozik, Véleménye szerint olyan embernek nincs helye a
polgárőrségben, akinek nem az a célja, hogy polgárőr társaival, a rendőrséggel együtt dolgozzon a
közrend, közbiztonság helyzetének javítása érdekében Javasolta, hogy rövid időn belül kerüljön sor
közgyűlés összehívására, ahol ki kell azokat az embereket zárni a tagok sorából, akik nem
polgárőrhöz méltó magatartást tanúsítanak.
HUGYI VIKTOR százados, rendőrörsparancsnok: amennyiben lenne rá lehetőség, jó lenne a
polgárőrség létszámát is növelni. Czakó úr állandóan közterületen van, segíti a rendőrség munkáját,
de ha többen lennének lehetne őt is tehermentesíteni, illetve a rendőrségnek is nagyobb segítséget
tudnának nyújtani..
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: korábban több alkalommal is próbálkoztak a taglétszám
növelésére, de úgy látja, hogy sokan nem szívesen áldoznak szabadidejükből ilyen feladatokra.
Szívesen fogadnak soraikba új tagokat, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat. Megköszönte a
polgárőrség áldozatos munkáját, akik segítik a rendőrséget, ugyanakkor biztonságérzetet ad a
lakosságnak is.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 58/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a Városi Polgárőrség Kenderes 2016. évi tevékenységéről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Városi Polgárőrség Kenderes 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámolót, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadott.
Erről: 1./ Czakó István Városi Polgárőrség elnöke Kenderes, Szent István út 57.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.

 53.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
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Kenderesen nyújtott 2016. évi
tevékenységéről
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Szabó Péter, a TRV Zrt osztályvezetője..
SZABÓ PÉTER osztályvezető::a szolgáltatás területén a TRV Zrt 2016-ban viszonylag nyugodt
évet zárt, amely nem azt jelenti, hogy nem voltak lakossági panaszok, de szerencsére kirívó
esemény nem történt. A településen az ivóvíz szolgáltatásban nem volt 6 órát meghaladó
üzemszünet. Kintlévőségeik csökkentésére folyamatosan tesznek erőfeszítéseket, amely további,
folyamatos feladatot jelent számukra.
Hozzászólások
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: az idei évben, a tavaszi hónapokban nagy lakossági felháborodás
volt az ivóvíz íze, illata, szemmel látható összetétele miatt. Erről a testület is tárgyalt. Polgármester
asszony elmondta, hogy több alkalommal fordult a TRV Zrt-hez, hogy a havi vízminta vizsgálati
eredményeket juttassa el az önkormányzathoz. Mivel ez eddig nem történt meg, ezért az
önkormányzat nem tud a lakosság felé semmiféle információval szolgálni.
SZABÓ PÉTER osztályvezető: a vizsgálati eredmények központi honlapjukon megtalálhatók,
illetve az illetékes népegészségügyi intézethez is megküldésre kerülnek, amelyek nyilvános
adatként szerepelnek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatot tájékoztatni kell ezekről az eredményekről,
amely a szolgáltatási szerződésben is szerepel. Folyamatosan kérik, de eddig nem kaptak
eredményeket. Véleménye szerint a lakosság számára megnyugtató lenne, ha a helyi újságban is
közölnék a vizsgálati eredményeket. Az ivóvízminőség javító program befejezése után az ivóvíz íze
megváltozott, amelyet nagyon sokan sajnálnak, mert a településen nagyon jó ízű volt a víz. A
közelmúltban csökkentették a közkifolyók számát. Érdeklődött, hogy megbizonyosodtak-e a
szakemberek, hogy a jogszabályban előírt feltételeknek minden esetben megfelelően történt a
leszerelés?
SZABÓ PÉTER osztályvezető: nem látja akadályát, hogy megküldjék az önkormányzat számára a
vizsgálati eredményeket. A közkifolyók leszerelése a képviselő-testület döntését követően történt.
Kérte kollegáit, hogy az önkormányzati határozatban foglaltaknak szerezzenek érvényt, ezen kívül
több közkifolyó leszereléséről nincs tudomása. Hozzájuk nem érkezett panasz arra vonatkozóan,
hogy közkifolyó leszerelése miatt vízszolgáltatás nélkül maradt volna valaki. Arról nincs
tudomásuk, hogy mely ingatlanokban laknak, illetve melyek lakatlanok. Azt tudják, hogy mely
ingatlanokban van vízfogyasztás.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az önkormányzat 2012-ben kérte a közkifolyók
leszerelését, ahol megnevezték azokat a kutakat, amelyek leszerelését kérték. Mivel az üzemeltetést
már nem az önkormányzat végzi, nincs rálátása a közkifolyók jelenlegi számáról.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a hivatalhoz érkezett jelzés a leszerelést követően, de úgy
tudja, hogy ebben az esetben szabályosan történt a leszerelés.
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forintot közkifolyók használata után.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az ivóvízminőségjavító program 270 millió Ft-os beruházás volt.
Érdeklődött, hogy a program befejezése után az ivóvíz minősége javult-e, mivel lakosság részéről
sok negatív visszajelzés érkezett.
SZABÓ PÉTER osztályvezető: meg fogja vizsgáltatni az észrevételt. A dolognak objektív és
szubjektív oldala is van. A víz minősége a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. Tudomásul
veszi és egyetért azzal, hogy az ivóvízminőség javító program során megvalósított technológiával
európai uniós követelményeknek kell megfelelniük az arzéntartalmat illetően. A polgármester
asszony által kért vízvizsgálati eredményeket küldeni fogják.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a jövőt illetően határozott kérése az, hogy a kommunikáció
terén előrébb kell lépniük. A legutóbbi mosatás kapcsán is mondja ezt, mivel az elvégzett munka
után kerültek ki a tájékoztató plakátok, amely kellemetlenséget okozott az intézményeknek és a
lakosságnak is.
SZABÓ PÉTER osztályvezető: ezt elfogadja., és ügyelni fognak az ilyen jellegű problémák
megakadályozására. A Zrt szervezeti átalakítása során létrejött az Önkormányzati Kapcsolattartó
Osztály, amely feladata a folyamatos kapcsolattartás.

Kenderes Városi Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 59/2017.(V. 31.) Kt. számú határozata
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2016. évi beszámolójáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2016. évi beszámolóját,
melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott.
Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt, Hajdú Gábor vezérigazgató
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l.
4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r gy a l á s a
Beszámoló a Kenderesi Nonprofit KFT 2016. évi tevékenységéről
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Nonprofit Kft vezetője más elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni az ülésen. A KFT 2016-ban és jelenleg is üzemelteti a piacot, amely jelenleg egyetlen
bevételét is jelenti. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak egy cég képviselőjével, amely bérelni szeretné
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megállapodniuk, amely folyamatos bevételt jelentene a Kft számára. A LEADER program a nyáron
fog indulni, amelyen szeretnének részt venni. Az ügyészség vizsgálatot folytatott, mivel a városi
honlapon néhány hiányos adatot talált a Kft-re vonatkozóan, ezt rövid időn belül pótolni fogják.
Adóbevallások is hiányoztak, amelyért késedelmi bírságot szabott ki a hatóság. A bírság
méltányosságból történő elengedését fogják kérni, mivel az előző ügyvezető betegsége miatt nem
készült el az adóbevallás.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 60/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Nonprofit KFT 2016. évi beszámolójáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kenderesi Nonprofit KFT 2016. évi beszámolóját, melyet a
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott.
Erről: 1./ Knoch Ferencné a Kenderesi Nonprofit KFT ügyvezetője, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
5.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2016. évi
éves ellenőrzési jelentésről
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: érdeklődött, hogy a Központi Konyhánál tartott ellenőrzés
összefügg-e azzal, hogy az utóbbi időben a Művelődési Házban tartott rendezvényekhez nem
vállalják a főzést a Konyha dolgozói?
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA belső ellenőr: a korábbi formában működő rendszert már nem
lehet folytatni. Szigorú előírások vannak, amelyeket be kell tartani. Jogszabály alapján a Központi
Konyha a Gondozási Központhoz került. Veszteségesen nem működtetheti az önkormányzat az
intézményt. Rendezvények étkeztetését akkor bonyolíthatja a konyha, ha annak költsége teljes
mértékben megtérül. Költségvetési szerv esetén állami támogatásból nem finanszírozhatók a civil
szervezetek által szervezett rendezvények.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

 8Kenderes Városi Önkormányzat 61/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési jelentésének és éves összefoglaló
ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a és a
49.§ (3a) bekezdése alapján – a 2016. évi éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló éves
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyző
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
6.n a p i r e n d i p o n t m e g t ár g y a l á s a
a.) A civil szervezetek támogatására 2016. évre kiírt pályázat elbírálásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a
napirendet. Felkérte Veresné Nagy Margitot, a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottság elnök: a bizottság megtárgyalta a beérkezett kérelmeket. Az
igényelt összegek jóval magasabb, mint a kiosztható támogatás összege, amely a képviselő-testület
döntése alapján 1.500 ezer Ft.
A bizottság javaslata az alábbi:
Lovas Baráti Kör
117 ezer Ft
Városi Polgárőrség
200 ezer Ft
Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány 66 ezer Ft
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány 200 ezer Ft
Mozgássérültek Kenderesi csoportja 100 ezer Ft
Keviföld Alapítvány 400 ezer
Kenderesi Vöröskereszt 50 ezer Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítvány 30 ezer Ft.
A bizottság javasolja továbbá, hogy a kiosztásra nem került összeg, amely 237 ezer Ft, kerüljön
vissza az önkormányzat 2017. évi általános tartalékába.
Az egyházak közül a református egyház nem számolt el a tavalyi évben kapott támogatás
felhasználásával, illetve az idei évre nem adott be igényt, A Római Katolikus Egyház elszámolta a
tavalyi évi támogatással, és a bizottság 200 ezer Ft-ban javasolja támogatásukat ebben az évben.
A sportegyesület esetében a kiosztható összeg 1.000 ezer Ft.
A bizottság a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület támogatását 600 ezer Ft-ban javasolja
megállapítani, és a kiosztásra nem került összeget, amely 400 ezer Ft, az önkormányzat 2017. évi
általános tartalékába javasolja helyezni.

 9Hozzászólások
HOPPÁL IMRE, a Középtiszai MEDOSZ Sportegyesület elnöke: érdeklődött, hogy csak a több,
mint két éve működő sportegyesület kaphat támogatást?
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: igen, a több, mint két éve működő sportegyesület
kaphat támogatást, de a bizottság dönthet úgy, hogy nem osztja szét a teljes összeget, hanem egy
részét tartlékba teszi.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: a bizottság a Középtiszai MEDOSZ Sportkörnek 600 ezer FT
támogatást javasolt, ugyanakkor természetbeni támogatásként éves szinten 786 ezer Ft.-ot biztosít.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 62/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
2017. évre a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a civil szervezeteket az
alábbiak szerint támogatása a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegből:
Sorszám

Szervezet neve

Elnyert összeg

1

Lovasbaráti Kör

117000

2.

Városi Polgárőrség Kenderes

200 000

3.

Tehetséges
Kenderesi 66.000
Gyermekekért Alapítvány

4.

Horthy
Miklós
Alapítvány

5.

Mozgássérültek JNSZ Megyei 100000
Egyesülete Kenderesi csoport

6.

Keviföld Alapítvány

500000

7.

Kenderesi Vöröskereszt

50000

8.

Országos
Alapítványa

Emlékére 200000

Mentőszolgálat 30000

A Képviselő-testület a kiosztásra nem került összeget, 237 ezer Ft-ot 2017. évi általános tartalékba
helyezi.

 10 A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések
megtételére.
Erről: 1./ Érintett civil szervezetek helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ 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 Önkormányzat 63/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a római katolikus egyház támogatásáról 2017. évben
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a római katolikus egyházat 200 ezer Ft-tal támogatja 2017. évben.
Erről: 1./ Római katolikus egyház Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ 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 Önkormányzat 64/2017. (V.31.) Kt. számú határozata
2017. évre a sportegyesületek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testület döntése alapján a
sportegyesületet az alábbiak szerint támogatja:
Középtiszai MEDOSZ SK

600 ezer Ft.

A Képviselő-testület a kiosztásra nem került összeget, 400 ezer Ft-ot 2017. évi általános tartalékba
helyezi.
A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések
megtételére.
Erről: 1./ Középtiszai MEDOSZ Sportkör elnöke, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

 11 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 65/2017.(V.31.) kt. számú határozata
a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület támogatásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,hogy
a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület részére
237 ezer Ft támogatást biztosít 2017. évi általános tartaléka terhére.
Erről: 1./ Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület
5331 Kenderes, Szent István út 54/2.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, 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 Önkormányzat 66/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a Bánhalmi Sportegyesület támogatásáról
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,hogy
a Bánhalmi Sportegyesület részére
400 ezer Ft támogatást biztosít 2017. évi általános tartaléka terhére.
Erről: 1./ Bánhalmi Sportegyesület 5349 Bánhalma,
5349. Bánhalma, Akácos út 66.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
4./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
é r t e s ü l n e k.
7.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az önkormányzat rendelkezett a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, illetve a köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról szóló rendelettel, amely
felülvizsgálatra, illetve aktualizálásra került.
A most beterjesztett rendelettel új lehetőséget kap a Polgármesteri Hivatal, amellyel közigazgatási
eljárást indíthat indokolt esetben, viselkedési, illetve magatartási szabályok megsértése esetén.

 12 A rendeletben olyan szabályokat állapítottak meg, amelyek betartása, illetve betartatása elősegíti a
város köztisztasági állapotának javulását, és biztosítja annak fenntartását. Javasolja a rendelet
megalkotását.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:érdeklődött,
belekerültek-e a rendeletbe?

hogy a

tűzgyújtással

kapcsolatos

szabályok

DR GASZPARJAN KAREN jegyző: az önkormányzat rendelkezik külön rendelettel a tűzgyújtással
kapcsolatos szabályozásról, ezért nem került be ebbe a rendeletbe.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Kenderes, 2017. május 31.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

8. n a i r e n d i p o n t m e g t ár g y a l á s a
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: ismertette Bana Istvánné, Kenderes,József Attila út 19/a szám
alatti lakos kérelmét. Kérelmező előadta, hogy az önkormányzattal szemben fennálló 376.824 Ft
közterületfoglalási díjat megfizetni nem tudja. Az önkormányzati tulajdonú közterületen álló, a
Szövetkezeti út 1/a szám alatti lévő üzlethelyiséget felajánlotta az önkormányzat számára, mivel
tartozását megfizetni nem tudja, ezért a tartozás kiegyenlítésére felajánlotta az önkormányzat
számára.
Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét.

- 13 BAKTAI KÁLMÁN képviselő:javasolta, hogy próbáljanak egyezségre jutni, mivel az mindkét fél
számára megnyugtatóbb megoldás lenne. Javasolta részletfizetési lehetőséget adni kérelmező
részére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: folyamatosan szólítják fel a tartozás rendezésére, eddig
sikertelenül. Írásban beadott kérelmében előadta, hogy nem áll módjában tartozását rendezni, csak
az üzlethelyiség felajánlásával.
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: évente több alkalommal felszólítják, ígéretet sem
kapnak a tartozás kiegyenlítésére. A részletfizetésről is tárgyaltak, de eddig eredménytelenül.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 67/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
Bana Istvánné Kenderes, József Attila út 19/a szám alatti lakos kérelméről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Bana Istvánné Kenderes, József Attila út 19/a szám alatti lakos kérelmét,
amelyben előadta, hogy az önkormányzattal szemben fennálló
376.824 Ft közterületfoglalási díjat megfizetni nem tudja.
A tartozás kiegyenlítésére felajánlotta önkormányzati tulajdonú közterületen álló,
Szövetkezeti út 1/a szám alatt lévő üzlethelyiségét az önkormányzat számára.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a számára felajánlott üzlethelyiséget
nem fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályát, hogy tegyen meg minden olyan szükséges intézkedést,
(részletfizetés lehetőségének biztosítását) hogy a fennálló tartozás minél
hamarabb megtérüljön az önkormányzat részére.
Amennyiben nem sikerül a tartozás rendezése, kezdeményezni kell a jövedelemből
történő letiltást.
Erről: 1./ Bana Istvánné 5331 Kenderes, József Attila út 19/a
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat tagja a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének. Kezdeményezi, hogy az önkormányzat 2017. június 1-től lépjen ki a szövetségből.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

 14 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 68/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy 2017. június 1-től kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.
Erről: 1./ Magyar Önkormányzatok Szövetsége 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:június 24-én kerül megrendezésre a Szent Iván éji rendezvény
Bánhalmán.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a napirendet,és azt javasolja
a testületnek, hogy a rendezvény költségeihez 400 ezer Ft-tal járuljon hozzá az önkormányzat,
amelynek fedezete a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll..A rendezvény többi költségét civil
támogatásokból fedezik.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 69/2017.(V.31.) Kt. számú határozata
a Szent Iván éji rendezvény költségeinek biztosításáról
Kenderes városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Bánhalmán, 2017. június 24-én megrendezésre kerülő
Szent Iván éji rendezvény költségeihez 400 ezer Ft-tal járul
2017. évi költségvetése terhére.
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Itt megragadja meg az alkalmat, hogy itt is gratuláljon az általános iskolás gyermekeknek, akik
országos versenyen kiváló eredményeket értek el.

 15 Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 29 perckor bezárta.
Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31-i
ülése napirendjének elfogadásáról

56/2017.

1./Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről

57/2017.

2./A Városi Polgárőrség Kenderes 2016. évi tevékenységéről

58/2017.

3./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 2016. évi beszámolójáról

59/2017.

4./ A Kenderesi Nonprofit Kft 2016. évi beszámolójáról

60/2017.

5./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi éves ellenőrzési
jelentésének és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének
jóváhagyásáról

61/2017.

6./
a.) 2017. évre a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat
elbírálásáról

62/2017.

A római katolikus egyház támogatásáról 2017. évben

63/2017.

2017. évre a sportegyesületek támogatására kiírt
pályázat elbírálásáról

64/2017.

A Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület
támogatásáról

65/2017.

A Bánhalmi Sportegyesület támogatásáról

66/2017.

7./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017.(VI.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról, valamint a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
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Napirend:

Szám:

8.)
Egyebek
a.) Bana Istvánné Kenderes, József Attila út 19/a szám alatti lakos
kérelméről

67/2017.

b.) A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésről

68/2017.

c.) A Szent Iván éji rendezvény költségeinek biztosításáról

69/2017.

