
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Ács Andrea Éva képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süveges Lajos, 
Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Erdei Józsefné meghívott, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő 
napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  24/2019.(II. 14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-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 Kenderes Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: :összevont bizottsági ülésen tárgyalták a rendelet-
tervezetet, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a költségvetés bevételi és kiadási összegei a szokottnál 
magasabbak, amely abból adódik, hogy a pályázatokon elnyert pénzösszegek kiutalásra kerültek az 
önkormányzat számára. 
A pályázatokat az év végéig be kell fejezniük., amely valamennyiüktől gyors, pontos és 
fegyelmezett munkát igényel. Kérte képviselőtársait, hogy a munkát segítsék döntéseikkel.  
A költségvetés feszített, ezért szigorú, fegyelmezett, takarékos gazdálkodást kér mindenkitől. 
Annak is megvan az esélye, hogy olyan feladatok, támogatások elmaradása fog bekövetkezni, 
amelyet évek óta tudtak teljesíteni. Ez nem a felelőtlen gazdálkodásból adódik, hanem abból a 
szűkös költségvetésből, amelyet meghatároz az állami normatívák juttatása. Addig, amíg nem 
sikerül az adóbevételeket növelni, addig nincs mozgásterük. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR BENCZE MIKLÓS képviselő:Kenderes város képviselőjeként szól hozzá. Nem tudja, hogy 
van-e az országban még egy olyan önkormányzat, amely saját bevételeihez képest ilyen 
nagymértékű támogatást nyújt az egészségügynek. A személyi jellegű kiadásokra biztosított 
pénzeszköz  évi 17 millió Ft-tal terheli az önkormányzat költségvetését. Az egészségügy területén 
voltak nehéz időszakok, de ma már minden háziorvos hosszú távon gondolkodik abban, hogy 
Kenderesen marad. Azt mindenkinek látni kell, hogy ez óriási teher az önkormányzatnak, amelyet 
ő, mint háziorvos, valamennyiük nevében megköszön. Baktai Kálmán képviselőtársától türelmet és 
megértést kér. Úgy véli, hogy nagy jelentőségű, hogy a településen az összes háziorvosi körzet 
betöltött, és ez sokkal többet jelent a város lakosságának, mint a 70 éven felüliek egyszeri, 10 ezer 
Ft-os támogatása. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelkedését a lakosok is érzik, csökkent a 
várakozási idő, és több idő jut a betegekre is. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő: az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy nem kell különösebben 
bizonygatnia, hogy számára az egészségügy mindig prioritást élvezett. A Szociális Bizottság 
elnökeként  példaértékű, amennyi előadást szervezett, főleg a prevencióra épülve, ami azt gondolja, 
hogy elég korrekt és kézzelfogható bizonyíték. Az egészségügynél nincs fontosabb, elsőbbséget kell 
élvezni, de ha mód van rá, miért ne támogassák az időseket, mert megszokták és várják, miért ne 
támogassák a gyerekeket is? Azt gondolja, hogy ha van pénz, nem csak a legfelsőbb szint, hanem a 
legszegényebb réteg is arányosan kapjon a juttatásból. Számára az a probléma, amikor úgy érzi, 
hogy bizonyos réteg hátrányt szenvedett az előző költségvetésből. Meg kell próbálni kompenzálni, 
hogy a következő évben ez ne forduljon  elő.  A közmeghallgatáson is kifejtette,hogy amikor nem 
jól sikerül a költségvetés, nem tudtak teljesíteni, el kell gondolkodni, és vonják le a konzekvenciát  
annak szellemében, hogy amit beterveznek,meg is valósuljon. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: szeretné kérdezni, hogy min lehet spórolni. Baktai Kálmán is 
döntéshozó és szeretné hallani a véleményét, mivel még a költségvetés elfogadása előtt vannak. 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:ő elmondta akkor is, hogy a konzekvenciát le lehetett volna vonni.  
Nem biztos, hogy szükséges  volt a 10 millió Ft-os Hiluxot megvenni, lehetett volna szerényebb 
autót venni. Sok embert irritál. Kérdezte, hogy idén nem lesz tanulmányi ösztöndíj fizetve? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatban van benne az 
önkormányzat, azt rendszeresen fizetik. Az összes többi támogatás nem ösztöndíj. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:az iskolakezdési támogatás és a jó tanulók támogatása be van 
építve a szociális rendeletbe, amely nem alanyi jogon járó támogatás. 
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A gépkocsicseréről a Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság ülésén, valamint testületi ülésen is 
tárgyaltak, de akkor sem a bizottsági tagok, sem a testületi tagok nem támogatták. Mivel a gépkocsi 
elég elhasznált állapotban volt, egy év múlva több, mint 2 millió Ft-ba került a felújítása. Akkor 
olyan döntés született a testület részéről, hogy a gépjármű értékesítéséből befolyt összegből, 
valamint a Városgazdálkodás saját bevételeiből új gépjármű vásárlását engedélyezi. 
A Kormány sokféle szociális jellegű támogatást nyújt, ingyenes a tankönyv és az óvodai, iskolai 
étkezés,  a munkahelyek keresik a munkaerőt, aki szeretne, az tud is dolgozni, ezért nagyon 
minimális azoknak a száma, akik önhibájukon kívül szociálisan rászorultaknak számítanak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a költségvetés egészétől nem szabad elvonatkoztatni. Azt kéri 
mindenkitől, hogy ne úgy tájékoztassák a lakosságot, hogy az egészségügy, illetve az orvosok miatt 
nem kapták meg a 70 éven felüliek a tavalyi támogatást. Úgy véli, ha ezt nem biztosítják, akkor 
sokkal rosszabb lenne a település egészségügyi ellátása. Jelentős előrelépés, hogy minden orvosi 
álláshely betöltött. 
 

SÜVEGES LAJOS Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője:  a gépjárműára nem 10 millió 
Ft volt.  A  régi autót eladták, ezenkívül nem egyedül a Városgazdálkodás  használja, amelyből 
bevétel  is keletkezik. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
 5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
megállapításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. február 14. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
   polgármester       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 Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök: összevont bizottsági ülésen tárgyalták az 
előterjesztést, amelyet valamennyi bizottság elfogadásra javasol. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi  Önkormányzat 25./2019.(II. 14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegéről 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város Önkormányzata 
saját bevételeit és a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló  2011. évi CXCIV.  tv. 
.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak 
szerint hagyja jóvá. 
 

         Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
                  2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 
                  3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k. 

 

3.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: a beterjesztett munkaterv a kötelező napirendek 
megtárgyalását tartalmazza. Azt kéri, hogy akinek javaslata van a munkatervet illetően, tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  26/2018.(II.14.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
 2019. évi munkatervét, és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal elfogadja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 Pádár Lászlóné polgármester 2019. évi szabadságolás ütemtervéről 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat  27./2019.(II 14.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervéről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati  

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése  
alapján Pádár Lászlóné polgármester 2019. október 31-ig járó 
időarányos szabadságának igénybevételét a jegyzőkönyv mellékletét  
képező szabadságolási ütemtervben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  2./ 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 a 
Egyebek 
 
a.) Előterjesztés a Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1723/5 hrsz- ú 390 m2 
kivett beépítetlen terület megnevezésének közterület elnevezésre történő módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:Kenderes közigazgatási területén található a Turgonyi és 
Felsőföldi utcákat összekötő út melletti 1723/5 hrsz.-ú beépítetlen terület. Az út és telekalakítások 
során a terület megnevezése nem került átvezetésre.A további telekalakításokhoz szükséges a 
megnevezés földhivatali átvezetése közterület elnevezésre, mivel új ingatlan csak közterületi, vagy 
közúti kapcsolat megléte esetén alakítható ki. Javasolta az előterjesztésben foglalt határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászlás nem volt. 
 
KenderesKenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes  Városi Önkormányzat  28 /2019.(II. 14) Kt. számú határozata  
a Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező 1723/5 hrsz- ú 390 m2 kivett beépítetlen terület 
megnevezésének közterület elnevezésre történő módosítása. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat a tulajdonát képező 1723/5 hrsz- ú 390 m2 kivett beépítetlen terület 
megnevezésének, közterület elnevezésre történő módosítását kezdeményezi Karcag Járási 
Földhivatalnál. 
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     Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                   2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                   3./ Irattár 
 
 
b.) 
Előterjesztés a Kenderes 1304/1 helyrajzi számú, Kenderes, Dózsa Györgyút 1. szám alatti 
ingatlan funkciójának megváltoztatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az önkormányzat a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményének keretein belül a Dózsa György út 1. szám alatti ingatlanban 
kívánja a mini bölcsődét működtetni. A szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzéshez 
szükséges az ingatlan funkcióját, megnevezését megváltoztatni, mely jelenleg: „kivett lakóház, 
udvar, gazdasági épület.” 
Javasolta az előtejesztésben foglalt határozat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
KenderesKenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

     Kenderes Városi Önkormányzat  29/2019. (II.14.) Kt. számú határozata 
                 a Kenderes 1304/1. helyrajzi számú, Kenderes, Dózsa György út 1. szám alatti  
                 ingatlan  funkciójának megváltoztatásáról 

 
                Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült  
                előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
            1. / A Képviselő-testület kezdeményezi a Kenderes 1304/1. helyrajzi számú, 
                  Kenderes ,  Dózsa György út 1. szám alatti ingatlan (kivett lakóház, udvar, 
                  gazdasági épület) funkciójának, kivett megnevezésének megváltoztatását  
                  az illetékes földhivatali osztálynál. Kenderes Városi Önkormányzat az 
                  ingatlanban mini bölcsődei ellátást kíván működtetni.  
            2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a funkcióváltáshoz  
                  szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben           

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a napoban keresték meg a Középtiszai MEDOSZ Sportkör 
vezetői és focistái, hogy a Sportkör körül kialakult helyzetről tájékoztassák. 
Az előző sportköri elnök hibájából keletkezett tartozás folyamatosan nő, amely mára már közel 20 
millió Ft körüli összeg. A NAV inkasszót jelentett be, a számlájukon lévő pénzt leemelte, amely 
tovább nehezíti a sportkör helyzetét. Záros határidőn belül meg fogják indítani az ingatlan 
árverezését is. Abban valamennyien egyetértettek, hogy a sportkörnek meg kell maradnia.Ebben az 
ügyben tárgyaltak az MLSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságával is.  
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Olyan elképzelés körvonalazódott, hogy- amennyiben a sportkör a létesítményt az önkormányzat 
részére ajándékozza-  azt sportcélra, ingyenesen – részükre átadja. Úgy értesült, hogy az elnökségi 
ülés ezt a javaslatot nem támogatta. Nagyon sajnálja, mivel mindenképpen szerették volna 
megmenteni az egyesületet.  
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: egy pályázat során derült ki, hogy nem az önkormányzat 
tulajdonában van a sportpálya. Az önkormányzat támogatási szerződést kötött az egyesülettel, 
amely szerint természetbeni támogtásként a rezsiköltségeket fizeti. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: mivel indokolták, hogy nem adját át az önkormányzatnak a 
létesítményt? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: indokuk az volt, hogy a tulajdonjog a sportegyesületé. Az 
önkormányzat nagyon szeretné, hogy az egyesület megmaradjon,, mert egy közel 5 ezer lakosú 
településnek kell, hogy legyen focicsapata. Az egyesület jövőre lenne 100 éves. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy a bánhalmi útcserével, illetve utakkal-  
kapcsolatban történt-e előrelépés? Érdeklődött továbbá, hogy az érintett 6 lakóház bejárása hogyan 
lesz megoldva? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Közúti Igazgatóságnál személyesen járt el ebben az ügyben, 
mivel úgy látták, hogy először az állami utat kell járhatóvá  tenni. Váncsa igazgtó úr segítségét kérte 
az útalap felületlezárásában. Olyan választ kapott, hogy  nem  a Közúti Igazgatósághoz tartozik ez a 
feladat, mivel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt tulajdonában van, az út.  
A Modern Falvak  program keretében Bánhalmán útra és járdára is szeretnének pályázni. 
A hat ház képviselőjével egyeztettek, aki úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a szükséges 4 méteres 
részt megkapják a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-től,, az utat önerőből megcsinálják. 
 
Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 14 óra 57 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt üléséről. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:              Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      24/2019. 
 
1./Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
    5/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat  
    2018. évi költségvetésének megállapításáról 
 
2./Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a 
    Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot  
    keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a  
    költségvetési évet követő három évre várható összegéről                       25/2019. 
 
3./ Az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadásáról                    26/2019. 
 
4./ Pádár Lászlóné polgármester 2019. évi szabadságolási 
     ütemtervéről                                                                                             27/2019. 
 
5./ 
a.) A Kenderes Városi Önkormányzat tulajdonát képező  
    1723/5 hrsz- ú 390 m2 kivett beépítetlen terület megnevezésének  
    közterület elnevezésre történő módosítása                                                28/2019. 
 
b. A Kenderes 1304/1. helyrajzi számú, Kenderes, Dózsa György  
    út 1. szám alatti  ingatlan  funkciójának megváltoztatásáról                     29/2019. 
 
 


