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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én 14 órakor 
tartott – rendkívül, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 

Bejelentéssel távol: --- 
 

Bejelentés nélkül távol: --- 
 

Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Majzikné Hanyicska 
Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője, 
Orosné Andrási Edit, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezető-helyettese, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető,- 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 

Más javaslat nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot ozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 138/2018.(VIII. 29.) Kt. számú határozata 
Kenderes városi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. augusztus 29-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 

 Erről: 1./ Kenderes Városi 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 
 

Előterjesztés a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjének  
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője, Majzikné Hanyicska Valéria azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy az intézményben fennálló határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát 
és a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szóló intézményvezetői megbízását 2018. augusztus 
31-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntetni szíveskedjen. 
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Intézményvezető asszony kérelmében előadta, hogy családjával másik településre költözik, ahol 
2018. szeptember 3-tól új munkaviszonyt szeretne létesíteni. Kérte a Képviselő-testületet, hogy 
méltányolja kérését, és járuljon hozzá munkaviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA intézményvezető:korábban már tájékoztatta polgármester 
asszonyt, hogy családjával tervezi a településről való elköltözést. Most adódott egy olyan kedvező 
munkaehetőség számára, amelyet szeretne kihasználni, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy 
méltányolja kérését és járuljon hozzá munkaviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez.Szeretné megköszönni az elmúlt években munkájához nyújtott segítséget, 
bizalmat és támogatást. 
 

TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy mikor derült ki, hogy elmegy, továbbá 
érdeklődött, hogy helyettesítése milyen formában lesz megoldva? 
 

MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA intézményvezető: a múlt héten pénteken kapott biztos 
választ a munkahelyet illetően. Az intézmény gazdasági és szakmai feladatait érintő 
dokumentumokat – a helyettesítés rendjének megfelelően – helyettesének átadta. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az álláshely betöltéséig az intézményvezető helyettese látja el 
az intézményvezetői feladatokat.  
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 139/2018.(VIII. 29.) Kt. számú határozata 
Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul  
 Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ , 
 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 
            közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának 
            közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2018. augusztus 31-i 
            hatállyal. 
 
 

 Erről: 1./ Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, 
                           Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője,  
                           5331 Kenderes, Martinovics út 16. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
 

                            é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület nevében megköszönte Majzikné 
Hanyicska Valéria intézményvezetői munkáját, a jövőt illetően pedig sok munkasikert, családja 
körében pedig boldogságot kívánt számára. 
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b.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője munkaviszonyának megszüntetése miatt – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a alapján – a magasabb vezetői állás 
betöltésére pályázatot kell kiírni. Javasolta a beterjesztett pályázati felhívás megtárgyalását, majd 
annak elfogadását. 
  
 Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:     
 

Kenderes Városi Önkormányzat 140/2018.(VIII. 29.) Kt. számú határozata 
pályázat kiírása a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Ígyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői állásának betöltésére 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi Gondozási 
Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (5331 Kenderes, Szent István út 58.) 
intézményvezetői állásának betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú 
végzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális 
munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpolitikus-közgazdász végzettség; 

 Gyermekvédelem, szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett legalább ötéves 
szakmai gyakorlat; 

 Szociális szakvizsga, vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő 
kötelezettségvállalás; 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség; 
 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 pályázó részletes szakmai önéletrajza; 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn); 

 a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolata; 
 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 
 szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum; 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban 

részt vevők megismerhessék, kezelhessék; 
 nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő 

elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri; 
 nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; 
 nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 
szakszerű, törvényes működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az 
intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör 
gyakorlása. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5331 Kenderes, Szent István út 58. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 1. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. 
 
A  pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 15. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2018. december 1.– 2023. november 30-ig. 

Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázatokat zárt borítékban „intézményvezetői pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük 
benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat (5331 Kenderes, Szent István út 56.). 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további felvilágosítást Pádár Lászlóné polgármester nyújt a 06-
59-328-109-es telefonszámon.  
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
          3./ Irattár 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
2 .n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l ás a 
Előterjesztés védőnői állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a védőnői állás betöltésére pályázat felhívás kiírását javasolta, 
mivel Almássy Nóra védőnő jelezte, hogy a gyes lejártával munkaviszonyát meg kívánja szüntetni. 
A pályázati kiírás a jogszabályoknak megfelelően készült el, amelyet – megtárgyalás után – 
elfogadásra javasol. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: javasolta ingyenes lakhatás biztosítását, mert véleménye szerint 
másképp nem lesz érdeklődő az állásra. 
 
A javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Városi önkormánzyat 141/2018.(VIII.29.) Kt. számú határozata 
védőnői állásra kiírt pályázati felhívásról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 
Kenderes Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői munkakörének betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

- Főiskola, védőnői szakképesítés, 
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret, 
- Egészségügyi alkalmasság. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Végzettséget igazoló okiratok másolata, 
- Szakmai önéletrajz, 
- Működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, 
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet és egyéb szabályok által 
meghatározott védőnői feladatok ellátása. 
 
Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók. 
Az önkormányzat ingyenes lakhatást biztosít. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.  
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út 59. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt az 
59/328-109-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
A pályázatokat zárt borítékban „védőnői pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi címre kérjük 
benyújtani: Kenderes Városi Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. október 15. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
          3./ Irattár 
 
               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 
Előterjesztés Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldte Kenderes 
Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. Törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 
érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási 
ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni. A Gördülő Fejlesztési 
terv felújítási és pótlási tervből áll, a beterjesztett anyagban foglaltak szerint. 
A napirend kapcsán tájékoztatta a testület tagjait, hogy a közelmúltban egyeztetést folytatott a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt műszaki vezetőjével. Az egyeztetésen kitértek az 
önkormányzat korábban megfogalmazott kérésére is, amely a telep vízbekötésére vonatkozott, 
amely a tűzcsapok vízellátása miatt nagyon fontos lenne. Ebben hathatós intézkedést kért, amelyet 
igazgató úr meg is ígért. Felvetette a közkifolyók problémáját is. Korábban csökkentették a 
közkifolyók számát, amelynek további csökkentését is meg fogják vizsgálni. Igazgató úrral abban is 
megegyeztek, hogy a közkifolyókra a jövőben 5 m3 átalányt fognak számlázni az eddigi 20 m3 
helyett. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: mindannyian tudjuk, hogy valóban „ráférne” az 
ivóvízminőségjavítás városunkra, mivel viszonylag sok  a panasz az ivóvízre. Sajnálatos módon az 
előző néhány évben végrehajtott ivóvízminőség javító beruházás nem nyerte el sokak tetszését. A 
beszámoló tartalmazza, hogy 1960-ban készült a csőhálózat és vezetékkiépítés, ami meglehetősen 
idősnek számít. Jó lenne, ha  a fővezetékre tudnának „fókuszálni”, és mielőbb megtörténne a csere. 
Azt gondolja, hogy bármilyen technológiát alkalmaznak, ha a 60 éves csőhálózaton megy keresztül 
az ivóvíz, az nem lesz pozitív. Bízik benne, hogy a Gördülő Fejlesztési Programban foglaltak 
megvalósításával elérik céljukat, és egyre jobb minőségű ivóvizet fognak kapni. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat   142/2018.( VIII.29. Kt. számú határozata 
Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról 
 
         Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kenderes Város 
         Víziközműveinek 2019-2033-as évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 
         tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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         Erről: 1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. 
                   2./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, 
                         Helyben, 
                   3./  Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                   4./  Irattár 
 
                         é r t e s ü l n e k. 
 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:kérte, akinek közérdekű bejelentése van, tegye meg. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető: a Képviselő-
testület 137/2018.(VIII. 9.) Kt. számú határozatában döntött a szociális tüzelőanyag beszerzésére 
kiírt pályázat beadásáról 2018 évre. Az eddigi években kemény lombos tűzifát igényelt az 
önkormányzat. Most olyan tájékoztatást kaptak a NEFAG Zrt-től, hogy- a megnövekedett igények 
miatt -  nem biztos, hogy tudják biztosítani a megfelelő mennyiségű tűzifát.A pályázatban szénre is 
lehet pályázni. Szeretné a Képviselő-testület döntését kérni arra vonatkozóan, hogy tűzifára, vagy 
szénre pályázzanak? 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:az előző években meglehetősen sok probléma volt a szociális 
tűzifával.Azt gondolja, hogy ragaszkodniuk kellene a tűzifához, mivel- a legtöbb háztartásban 
található vegyes tűzelésű kályhákba inkább fával lehet tüzelni, mint szénnel, ezért más területről – 
akár messzebbről is –  kellene ajánlatot kérni. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető: 
mindenféleképpen három árajánlatot kell kérniük. Amennyiben távolabbról fognak fát szállítani, a 
szállítási költség megnövekszik, amelyet más szociális támogatásokra tervezett összegből tudnak 
biztosítani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: nem az előző években volt probléma a szociális tűifával, 
hanem most lesz, ha nem tudnak osztani. 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő:háziorvosként sok lakásban megfordul, és látja, hogy milyen 
rossz állapotban lévő kálykákkal tüzelnek az emberek. Neki is vannak  félelmei, hogy a szénnel 
való fűtés problémát fog  okozni.  
 

BAKTAI KÁLMÁN képviselő:reméli, hogy bízhatnak abban, hogy felelősségteljesen fognak 
árajánlatot adni a vállalkozók, és tudják biztosítani a megfelelő mennyiségű tűzifát.  
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan tűzifára adják be 
a pályázatot. 
A javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy szeptember 1-jén lesz a játszótér ünnepélyes átadása, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Szeptember 2-án, vasárnap kerül megrendezésre a Horthy emléknap, amelyre szintén várják az 
emlékezőket. 
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 Mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 14 óra 34 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:           Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányza Képviselő-testületének 2018. augusztus 
29-i ülése napirendjének elfogadásáról     138/2018. 
 
1./ 
a.) Majzikné Hanyicska Valéria, a Kenderesi Gondozási Központ, 
    Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 
    közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának  
    közös megegyezéssel történő megszüntetéséről                                      139/2018. 
 
b.)Pályázat kiírása a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és 
    Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állásának betöltésére 140/2018. 
 
2./Védőnői állásra kiírt pályázati felhívásról     141/2018. 
 
3./ Kenderes Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervének 


