Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Tóth Tiborné alpolgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Bodor Tamás,
Veresné Nagy Margit képviselők.Bejelentéssel távol: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós képviselő. Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Hoppál
Imre meghívott, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős
testületből 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol.
Pádár Lászlóné polgármester hivatalos elfoglaltsága miatt távol van, ezért ő vezeti a testületi ülést.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 148/2017.(X.11.) Kt. számú határozata
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Városi Önkormányzat képviselő-testülete Tóth Tiborné
alpolgármester 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
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017.(...)
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítéstett tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra vonatkozó
szabályokat. Az Nsztv. VI. fejezete – a helyi népszavazási eljárásról – 2014. október 1. napján
lépett hatályba. Az Nsztv. többek között hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó szabályait. A
helyi népszavazás és népi kezdeményezés részletes szabályaira vonatkozó önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazás megszűnt. Fentiek alapján a helyi népszavazásról és a népi
kezdeményezésről szóló 10/2004.(V.7.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új
rendeletet kell alkotni a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. október 11.
(: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
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítéstett tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.

../2017.(...)
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feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 15/2007.(VI.8.)
önkormányzati rendelet. A felülvizsgált rendeletben meghatározásra kerültek az önkormányzat
közművelődéssel kapcsolatos feladatai, ellátásának formái és szervezeti keretei. Kérte a testületet,
hogy megvitatás után alkossa meg a rendeletet.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. október 11.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

…/2017.(..)

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítéstett tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által
végzett ellenőrzés alkalmával a Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívta a figyelmet az Mötv. 41.
§ (9) bekezdésére, ami a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendeletalkotási kötelezettséget írt elő. Emiatt szükséges a
civil szervezetek támogatását szabályozó rendelet megalkotása. Az elkészült rendelet-tervezetbe
beépítésre került az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos céljai, megnevezésre kerültek az
önkormányzat által támogatott tevékenységek, a pályázati eljárás, valamint a támogatás
felhasználásának szabályai.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy megvitatás után alkossa meg a rendeletet.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: fontosnak tartja a civil szervezetek támogatását, de az utóbbi időben
azt tapasztalja, hogy kevésbé látogatják a testületi üléseket a civil szervezetek képviselői.
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a testületi üléseket a civil szervezetek képviselői. Annál is inkább, mivel ők azok, akik betöltik a
„híd” szerepét az önkormányzat és a lakosság között, és az üléseken visszajelzést kaphatnának az
önkormányzat munkájával kapcsolatban. Jó lenne az együttműködést szorosabbá tenni.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy jó lenne, ha ez odavissza működne, és a képviselő-testület tagjai is megtisztelnék jelenlétükkel a civil szervezetek
rendezvényeit.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: megerősítette, hogy a képviselői jelenlét nagyon gyenge a
rendezvényeken., amelyet a civil szervezetek vezetői számára is jeleznek.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: azzal a néhány civil szervezettel, amely szabályosan, aktívan
működik, jó az önkormányzat kapcsolata. Nyilvánvaló, hogy minden testületi ülésen nem tudnak
részt venni a vezetők, mivel munkahelyen dolgoznak, de a nagyobb horderejű napirendeknél
aktívan segítik az önkormányzat munkáját.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. október 11.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(..)
önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a közösségi együttélés alapvető
szabályairól
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal történt
konzultáció alapján került sor a rendelet felülvizsgálatára, mivel az jogszabálysértő rendelkezéseket
tartalmazott. A beterjesztett rendelet-tervezet elfogadását javasolta a testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.

-5Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2017. október 11.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

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 Kenderesi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexéről
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény értelméből a köztisztviselők vonatkozásában a Képviselő-testület határozza meg a
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait. A beterjesztett
Etikai Kódex célja az, hogy a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban az etikai elvek szabályozásra
kerüljenek, továbbá, hogy az elfogadott alapelvek meg-és betartása a munkavégzés minden fázisára
kiterjedjen. Kérte a testületet az előterjesztés megtárgyalására és az Etikai Kódex elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta.
Kenderes Városi Önkormányzatának 149/2017.(X.11.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexéről
.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Kenderesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait a
jegyzőkönyv mellékletét képező Etikai Kódexben foglaltak szerint állapítja meg.
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A Képviselő-testület megkéri Dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, hogy az Etikai
Kódex hatályba léptetéséről, és annak az érintettekkel történő megismertetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai Helyen,
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben
3./ Kenderesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, Helyben
értesülnek,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
Egyebek
a.)
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: ismertette a UPC Magyarország Kft kérelmét. A cég az
önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 59. szám alatti orvosi rendelő területén,
a Vörösmarty utca felőli oldalra egy 3 x 3,5 méter alapterületű konténer elhelyezéséhez kéri az
önkormányzat hozzájárulását. A konténerhez történő bejáratot a Vörösmarty út felől, kerítés
átépítésével oldják meg, az elektromos ellátást pedig közvetlenül az E-ON-tól kapják légkábelen.
Az előzetes egyeztetés alkalmával a terület bérleti díját 60.000 Ft + ÁFA/hó összegben határozták
meg. A bérleti díj csökkentését a cég képviselője kezdeményezte.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, döntsenek a terület bérbeadásáról, illetve a bérleti díj összegéről.
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Városi Önkormányzat 150/2017.(X.11.) Kt. számú határozata
a UPC Magyarország KFT kérelméről
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
tulajdonát képező, Kenderes, Szent István út 59. szám alatti, orvosi rendelő
területén a Vörösmarty út felőli oldalon, a UPC Magyarország KFT egy 3 x3,5 m-es
konténert helyezzen el.
A terület bérleti díját 60.000 Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg, 2017. november 1.
napjától.
Erről: 1./ UPC Magyarország KFT 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-7TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben közérdekű kérdése,
bejelentése van, tegye meg.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat sikeresen
szerepelt a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag beszerzésére kiírt pályázaton. A
felhasználás szabályairól szóló önkormányzati rendelet rövidesen beterjesztésre fog kerülni a
testület elé elfogadásra. A RÖT támogatási pályázaton 2,5 millió Ft-ot nyert az önkormányzat.
VERESNÉ NAGY MARGIT képviselő: jelezte, hogy a Vasút út vasútállomás felé vezető szakasza
nagyon rossz állapotban van, balesetveszélyes és sok helyen járhatatlan.
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: ez az út nem az önkormányzat kezelésében van, ezért levélben
fogják jelezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek az út felújításának szükségességét.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő érdeklődött, hogy a Hunyadi út felújításával kapcsolatban van-e már
újabb fejlemény?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: folyamatban van a felújítás költségvetésének készítése. Külön
költségvetést kérnek a balesetveszélyes szakaszok kijavítására, valamint az út teljes felújítására is.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: ő is megnézte a Hunyadi utat, és úgy gondolja, hogy vannak
ennél rosszabb állapotban lévő utak Kenderesen és Bánhalmán is. Beszélt a Hunyadi úton lakó
emberekkel, akik elmondták, hogy nem is az út állapotával van a legnagyobb bajuk, hanem az ott
gépjárműveikkel balesetveszélyesen közlekedőkkel. Sokan nagy sebességgel száguldoznak az úton,
és sokszor a felverődő kavics okoz problémát.
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: nemzeti ünnepünk alkalmából október 20-án kerül sor a városi
ünnepségre, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak. Kéri a testület tagjait, ismeretségi
körükben tájékoztassák a lakosságot a rendezvényről.
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: sajnálattal tapasztalja, hogy egyre több óvónő és dajka megy el az
óvodából. Érdeklődött, hogy ennek mi az oka?
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: két fő óvónő arra a helyre ment, ahol a volt óvodavezető
jelenleg dolgozik. Az óvodában létszámhiány nincs, mivel az üres állások betöltésre kerültek.
Ennek kapcsán elmondta, hogy az óvodában a szülői munkaközösség kezdeményezésére, nagy
összefogással gyűjtést szerveznek az óvodai játékok cseréjéhez, amelyhez már több cég
csatlakozott.
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester mivel más bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 44 perckor
bezárta.
Kmf.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyző

Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt üléséről. MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 11-i
ülése napirendjének elfogadásáról
148/2017.
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek
támogatásáról
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól
5./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexéről

149/2017.

6./ A UPC Magyarország Kft kérelméről

150/2017.

