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Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 22-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit 
képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós képviselők. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, 
Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője, Czakó István, a Kenderesi Polgárőrség vezetője, 
Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás vezetője, Farkas Istvánné, Erdei Józsefné Lukácsné 
Németh Edit meghívottak, Teleki Zoltán r. alezredes, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, Boda 
Andor r. százados, a kenderesi rendőrörs vezetője, dr Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, Demeter Sándor, Papp Zsuzsanna, Szabóné Bóta 
Henrietta érdeklődők, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, két fő bejelentéssel van távol. 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 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   71/2019.(V. 22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 22-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. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte dr Berkó Attila kormánymegbízott urat.Javasolta, 
hogy a napirendek megtárgyalása előtt hallgassák meg kormánymegbízott úr hozzászólását. 
 
DR BERKÓ ATTILA kormánymegbízott: köszöntötte a jelenlévőket, és megköszönte a meghívást. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal fontos célt tűzött ki, maga elé.  
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Azt szeretnék, hogy egy erős, és a lehetőségekhez képest dinamikusan fejlődő megye legyen Jász-
Nagykun-Szolnok megye, amely nem képzelhető el erős, és dinamikusan fejlődő önkormányzatok 
nélkül. Arról szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy e cél megvalósítása érdekében  
elsődleges az együttműködés és a párbeszéd. A Kormányhivatal igyekszik mindenben segítséget 
nyújtani a településeknek. A segítségnyújtás része a törvényességi felügyelet biztosítása. Bízik 
abban, hogy tudnak segítséget nyújtani a polgármestereknek, jegyzőknek a rendszeresen szervezett 
szakmai rendezvényekkel. Akkor kell együttműködni és egymás munkáját segíteni, amikor arra 
szükség van. Abban bízik, hogy ez az elkövetkező időszakban is így lesz. A Kormánynak határozott 
elképzelése van arra vonatkozóan, hogy minden településnek segítséget nyújtson, amellyel egy még 
jobban működő rendszert tudnak működtetni. Még egyszer megköszönte a meghívást, és 
felajánlotta segítségét az önkormányzat számára.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: megköszönte kormánymegbízott úr szavait. Megerősítve az 
elhangzottakat, az együttműködés és partnerség fontosságát hangsúlyozta. Az önkormányzat  egy 
nagy beruházás befogadására  készül a kínai befektető által. Jóleső érzéssel fogadták a karcagi 
Járási Hivatal vezetőjének az engedélyeztetési eljáráshoz felajánlott segítségét. Megköszönte 
kormánymegbízott úr segítő szándékát, amellyel minden bizonnyal élni fognak. 
 
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 
Beszámoló Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Teleki Zoltán r. alezredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője. 
 
TELEKI ZOLTÁN r. aelzredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője: köszöntötte a jelenlévőket. 
Bemutatta Boda Andor százados urat, aki a tavalyi évtől a kenderesi Rendőrőrs parancsnoki 
feladatait látja el. A bűnügyi helyzetet elemezve, elmondta, hogy az a tendencia, amely 2012-ben 
megindult a regisztrált bűncselekmények számának csökkenésében – tovább folytatódott, és az 
előző évhez képest is 23 %-kal csökkent. A 2012-es adatokhoz képest jelentős csökkenés látható.A 
kiemelten kezelt bűncselekmények számában is jelentős csökkenés volt. Ezek azok a 
bűncselekmények, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét a legmarkánsabban 
befolyásolják. A tavalyi évben emberölés és emberölés kísérlete a város területén nem történt. A 
lopások száma is  jelentősen csökkent. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatóját,  a 2018-as évben elért kimagasló eredményt ismét el tudták 
érni, sőt 0,3 %-kal javítani is tudtak az eredményeken. A tulajdon elleni szabálysértések száma is 
tovább csökkent. Ezek a számok azt mutatják, hogy jelentősen javult a település közrendje, 
közbiztonsága, amely szoros összefogás, együttműködés eredménye. Ennek szerves része az 
önkormányzat, a helyi polgárőrség, a civil szervezetek munkája, amelyhez a közmunkaprogram is 
hozzájárult. Megköszönte minden érintettnek a támogatását és segítségét. Közlekedésbiztonság 
terén nem sikerült előrébb lépni.A személyi sérüléses balesetek számában közel 46 %-os emelkedés 
volt, amelyhez hozzájárult, hogy jelentősen megnőtt a 4-es számú főút forgalma.Egy halálos baleset 
történt a település határában. Az illetékességi területen migrációval kapcsolatos jogsértést nem 
tapasztaltak. A tavalyi év elején  folyamatosan vezénylésre került a déli határszakasz 
megerősítésére a megyei rendőrfőkapitányság ideiglenes csapatszolgálati százada. A vezénylések 5-
10 fő hivatásos állományú rendőrt érintettek a Karcagi Rendőrkapitnyság alegységeinek 
vonatkozásában.Ennek ellenére a közterületi jelenlét nem csökkent.Továbbra is folyik a Készenléti 
Rendőrség településre történő vezénylése különböző időpontokban, akik segítik a rendőrök 
munkáját. Köszönetét fejezi ki országos főkapitány úrnak ezért a támogatásért.A tavalyi évben több 
alkalommal jelentek meg iskola rendezvényeken, nyílt napokon, ahol különböző előadások 
keretében történt meg a rendőrség bemutatása. 
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Összegezve azt tudja elmondani, hogy a településen nagymértékben csökkent a bűncselekmények 
száma és javult az állampolgárok szubjektív biztonságérzete és a nyomozati eredményesség is 
jelentősen nőtt. Az eredmények mögött a rendőrségen kívül az önkormányzat, a polgárőrség és a 
civil szervezetek hatékony együttműködése rejlik, amelyért mindenkinek köszönetet mond. 
Kéri a testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a beszámolót áttanulmányozva azt állapította meg, hogy 
nagyon alapos munka, amely tükrözi a település közbiztonsági helyzetét. Nagy eredményeket ért el 
a rendőrség a közrend, közbiztonság terén. Ezzel együtt  sajnos vannak  negatív tapasztalatok is. 
Néhány hete foglalkoztatja és fel  is zaklatta a lakosságot néhány helyi család viselkedése, akik 
próbálják félelembe tartani a lakosságot, amely jelentkezik az oktatás, az egészségügy, a 
vendéglátás területén. A reggeli és déli órákban az iskolaépületek, óvoda környékén csoportosulnak, 
és időnként zaklatják az arra járókat. Jó lenne ezeken a helyeken járőrszolgálatot tartani a hét 
néhány napján. A készenléti szolgálatnak nagyon örül, segítik a helyi rendőrök munkáját. 
Folyamatosan köszöni ezt a fajta segítséget. Most leginkább a Sport bisztróban történt események 
foglalkoztatják a lakosságot. A rendőrséggel közösen az az érdekük, hogy ezek az emberek együtt 
tudjanak élni mindenkivel. Még egyszer megköszönte a rendőrség munkáját. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

DEMETER SÁNDOR vállalkozó: ő üzemelteti a vendéglátóegységet, ahol rendszeresek az 
incidensek. Kb. 1, -1,5 évvel ezelőtt kezdődtek a problémák, amely hetente, kéthetente 
megismétlődik. Ezek az emberek  úgy viselkednek, hogy megjelenésük után az étterem kiürül, a 
többi vendég távozik. 
Néhány napja volt egy nagy verekedés a teraszon, amely tegnap este megismétlődött. Csodával 
határos módon az elmúlt egy évben személyi sérülés nem történt. Az események hatására olyan 
szintre jutott az étterem, hogy az alkalmazottak felmondanak, és az éjszakai nyitvatartást a 
továbbiakban nem tudják biztosítani. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: jelenleg még csak erre az egy szórakozóhelyre korlátozódnak  
az atrocitások, de elképzelhető, hogy másik helyen is megjelennek ezek az emberek, akik félelembe 
tartják a lakosságot. Véleménye szerint ezt a jelenlséget súlyánál kell kezelni, mert beláthatatlan 
következménye lehet. 
 

TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője: ezt most hallja először. A 
rendőrkapitánynak minden hónapban fogadónapja van, ami nyilvános. Ha ezek az atrocitások egy 
éve folynak, megkérdezi, hogy ez eddig miért nem zavarta a tulajdonost, és miért nem kereste meg 
a rendőrkapitányt .A rendőrség a közbiztonságot biztosítja, nem egy vendéglátóegység biztonságát. 
Ha ez az ügy az ő tudomására jut, akkor biztos történt volna ebben intézkedés. Az a kérdése, hogy 
miért nem kapott erről jelzést ő, vagy őrsparancsnok úr, mert csak akkor tudnak ilyen esetben 
reagálni, ha együttműködnek. Az nem lehet, hogy egy-két család egy települést félelemben tartson. 
Az iskola környékére rendőrt fog küldeni. Azt nem ígéri, hogy a hét minden napján, de a 
lehetőségekhez képest minél többször. Kéri, hogy az ilyen esetekről minden esetben kapjon jelzést. 
  
DEMETER SÁNDOR vállalkozó: kérte, hogy a készenléti rendőrök ne a déli órákban jelenjenek 
meg a bisztróban. 
 

TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője:a készenléti rendőröknek 
mindig örülnek. Az egységet három településre adta országos rendőrfőkapitány úr. Vezénylésüket 
kapják,  nem  ők határozzák meg, hogy mikor jelennek meg a szórakozóhelyen. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: néhány parkoló kamion továbbra is közúton, önkormányzati 
úton parkol, ami igen balesetveszélyes. Kérte őrsparancsnok urat, hogy továbbra is kísérjék 
figyelemmel a gépjárművek parkolását. 
 

BODA ANDOR őrsparancsnok: kérte polgármester asszonyt, hogy jelezzenek minden ilyen 
esetben, és a rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 

FARKAS ISTVÁNNÉ bizottsági tag: sok panasz van azokra az építési vállalkozókra, akik 
Budapestről lehozzák a szemetet, építési törmeléket, és a benzinkút környékén helyezik el. 
 

TELEKI ZOLTÁN r. alezredes, a karcagi Rendőrkapitányság vezetője: ezt akkor tudják 
megoldani,  ha tetten érik  az elkövetőt. Ilyen esetekben a gyorsaság a lényeg, amelyhez nagy 
segítséget jelent a polgárőrök jelenléte. 
 

DR GASZPARJAN KAREN jegyző: ebben az évben legalább 6 alkalommal vizsgáltak szemetet 
aljegyző asszonnyal és a polgárőrség vezetőjével. Volt olyan eset, hogy sikerrel jártak és bírságra is 
sor került, de sajnos elég sok jelzés későn érkezik, hozzájuk. 
 

LUKÁCSNÉ NÉMETH EDIT, a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület elnöke:  az 
egyesület és a rendőrség kapcsolata nagyon jó. A városban tartott rendezvényeikhez mindig kapnak 
rendőri segítséget, jelenlétet, amelyet ezúton is megköszönt. 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:az elhangzottakat összegezve elmondta, hogy közösen tudnak 
csak eredményeket elérni. Kérte, vegyék figyelembe kapitány úr kérését, és amennyiben olyan 
cselekményt észlelnek, amely rendőri intézkedést igényel, azt haladéktalanul jelezzék a rendőrség 
felé.Megköszönte a rendőrség munkáját,és mindazokét, akik közreműködnek abban, hogy Kenderes 
élhető település legyen.Javasolta a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 72/2019..(V. 22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló   
beszámoló elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  
            a Karcagi Rendőrkapitányság Kenderes város közrendjének  
            és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját.   
            A Képviselő-testület megállapította, hogy a 2018. 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./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 
Beszámoló a Polgárőrség Kenderes 2018. évi tevékenységéről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Czakó István, a Polgárőrség elnöke. 
 
CZAKÓ ISTVÁN elnök: a beterjesztett anyag tartalmazza a tavalyi évi munkáról készült 
beszámolót.  Kérte, akinek hozzászólása, kérdése van tegye meg, majd kéri a testület tagjait, hogy 
megvitatás után szíveskedjenek a beszámolót elfogadni. 
 
 H o z z á s z ó l á s o k 
 
LUKÁCSNÉ NÉMETH EDIT,a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület elnöke: 
minden rendezvényüknél számíthatnak a Polgárőrség,, különösen az elnők úr segítségére, amelyet 
ezúton is megköszön. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:csatlakozik az előző hozzászóláshoz. Szintén köszönetét 
szeretné kifejezni a Polgárőrségnek, külön elnök úrnak, amelyre a jövőben is számítanak. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  73/2019.(V.22.) Kt. számú határozata 
a Városi Polgárőrség Kenderes 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló  
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
 a Városi Polgárőrség Kenderes 2018. 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 
 
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 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019,(..) rendelete a 2018. évi 
költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
Bodor Tamás képviselő a napirend tárgyalása közben, 14 óra 55 perckor kiment a teremből, 
így a jelenlévő képviselők száma 4 fő. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a Képviselő-testület április 24-i ülésén tárgyalta 
a napirendet, és úgy döntött, hogy annak elfogadását a Magyar Államkincstár jóváhagyását fogja 
ismételten napirendre tűzni. Időközben a Magyar Államkincstár elfogadta az önkormányzat  
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beszámolóját, ezért most változatlan formában került beterjesztésre a Képviselő-testület elé, 
amelyet megvitatás után elfogadásra  javasol. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2019.(V.23.) rendelete 
 

a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. május 22. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                    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 az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 
9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen jegyző. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a Képviselő-testület április 24-én alkotott rendeletet az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek 
mértékéről, amelyben tévesen került szabályozásra az elővásárlási joggal érintett lakások esetén az 
ötéves részletfizetési kedvezmény, mivel az 1993. évi LXXVIII. törvény 53. § (1) bekezdése 
legalább tizenöt évi részletfizetési kedvezmény biztosítását írja elő, ezért a rendeletben az ötéves 
részletfizetési kedvezményt tizenöt évre szükséges módosítani. 
 

Kérte a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet megalkotására. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Kenderes Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

11/2019.(V.23.) rendelete 
 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 
bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről szóló 

9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2019. május 22. 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                    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 Városi Könyvtár intézményvezetői állására benyújtott pályázatról 
  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 2019. január 31-i ülésén pályázatot írt ki a 
Városi Könyvtár intézményvezetői állásának betöltésére. A pályázat benyújtására előírt határidőn 
belül egy pályázat érkezett, amely megfelel a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A pályázó 
Mikola Istvánné, aki jelenleg is a Városi Könyvtár intézményvezetőjeként dolgozik. A Szociális és 
Kulturális Bizottság véleményezte a benyújtott pályázatot, és megismerkedett a pályázó 
elképzeléseivel, szakmai programjával. A Bíráló Bizottság szintén meghallgatta a pályázót. 
Mindkét bizottság támogatta Mikola Istvánné intézményvezetői megbízását. A maga részéről 
szintén támogatja Mikola Istvánné kinevezését, mivel úgy látja, hogy az eltelt időszakban 
bizonyította alkalmasságát. Magas szintű szakmai tudással és pozitív emberi tulajdonságokkal 
rendelkezik ,amelyek nagyon fontosak egy intézményvezető esetében. Pályázatát támogatja, 
kinevezését javasolja. 
 

H o z z á s z ó l á s o k 
 

ÁCS ANDREA ÉVA képviselő, a Bíráló Bizottság tagja:a  három tagú szakmai bíráló bizottság 
meghallgatta a pályázót, megismerte pályázatát. Összegezve a bizottság véleményét, 
megállapították, hogy a pályázó szakmailag tájékozott, megfelelő végzettséggel, tapasztalattal 
rendelkezik. Törekszik az intézményekkel, a lakossággal, a társszervekkel való együttműködésre, és 
olyan feladatokat is végeznek, amely túlmutat az intézmény feladatain. A bizottság egyhangú 
véleménye, hogy Mikola Istvánné alkalmas az intézmény vezetésére, pályázatát támogatják. 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  74/2019.(V. 22. Kt. számú  h a t á r o z a t a 
Mikola Istvánné intézményvezetői megbízásáról 
 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében 
biztosított feladatkörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § (6) bekezdése alapján 2019. június 1-i hatállyal, 2024. május  
31-ig megbízza 

 
Mikola Istvánné 

 
 Kenderes, Ifjúság út 15. szám alatti lakost, a Városi Könyvtár intézményvezetői  
 feladatainak ellátásával.  

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 61. §  
(1) bekezdés f) pontja alapján, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 225 %-ában 
állapítja meg. 
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Erről: 1./ Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 15. 

  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága  
             5000 Szolnok, Liget út 6. 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  

     Osztálya, Helyben 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
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  
Előterjesztés a Kenderesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2018. évi 
éves ellenőrzési jelentéséről 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit bizottsági elnök. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT bizottsági elnök:a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
véleményezte az ellenőrzési jelentést, amelyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 75/2019.(V. 22.) Kt. számú határozata 
A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi éves ellenőrzési jelentésének 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 2018. 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 
   
       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 ár g y a l á s a 
Előterjesztés a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetői állására kiírandó pályázati felhívásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család.-és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője írásban jelezte, hogy az intézményben fennálló 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát és 2018. december 1-től 2023. november 30-ig 
szóló intézményvezetői megbízását 2019. június 15-i hatállyal közös megegyezéssel megkívánja 
megszüntetni. 
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Kérte a Képviselő-testületet, szíveskedjen hozzájárulni Moldvai Ilona intézményvezető vezetői 
megbízásának és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, valamint az 
intézményvezetői állás kiírásához. 
Személyesen tárgyalt intézményvezető asszonnyal, aki úgy nyilatkozott, hogy az intézményben 
kialakult helyzet miatt nem tudja tovább vállalni az intézményvezetői feladatok ellátását. Nem 
tudott úgy együtt dolgozni néhány személlyel, ahogy szerette volna. 
 
Bodor Tamás képviselő 15 óra 5 perckor visszaérkezett a testületi ülésre, így a jelenlévő 
képviselők száma 5 fő. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ERDEI JÓZSEFNÉ meghívott :személyes kapcsolata van az intézményvezetővel.  Személy szerint 
nagyon sajnálja, hogy intézményvezető asszony így döntött, de véleménye szerint  a probléma 
addig megmarad, amíg a személyi ellentétek meg nem szűnnek az intézményben. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: nagyon sajnálja, hogy így történt. Úgy gondolja, hogy egy 
emberileg és szakmailag értékes embert fognak elveszíteni. Nagyon szomorúnak tartja, hogy ide 
jutottak. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: a Polgármesteri Hivatal részéről 
intézményvezető asszonnyal teljes mértékben együtt tudtak dolgozni.Számukra nagyon fontos a 
pontos létszámadatok ismerete ahhoz, hogy az intézménynek ne keletkezzen visszafizetési 
kötelezettsége. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 76/2019.(V. 22..) Kt. számú határozata 
Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 

 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul  
 Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ , 
 Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 
            közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői megbízásának 
            közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2019. június 15-i 
            hatállyal. 
 

 Erről: 1./ Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, 
                           Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője,  
                           5331 Kenderes, Szent István út 58. 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
 

                            é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 77/2019.(V.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat intézményfezetői állására 
kiírandó pályázatról  
 
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, egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben szerzett 
legalább ötéves szakmai gyakorlat; 

 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. 

 
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: 2019. augusztus 1. 



 
 11 - 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. jú1ius 1. 
 
A  pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 31. 
 
A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2019. augusztus 1.– 2024. július 31-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./ Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
          3./ Irattár 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
8.n a p i r e n d i  p o n t  m e g tá r g y a l á s a 
Előterjesztés védőnői állásra kiírandó pályázati felhívásról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  78/2019.(V.22.) kt. számú határozata 
védőnői állásra kiírandó 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. 
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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: 2019. augusztus 1. 
 
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. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követő soron következő képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Szervezési csoportja, Helyben 
          3./ Irattár 
 
               é r t e s ü l n e k. 
9.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 civil szervezetek és sportegyesületek beérkezett pályázatainak elbírálásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat ebben az évben is pályázati lehetőséget 
biztosít  civil szervezetek, sport egyesületek támogatására. A költségvetésben rendelkezésre álló 
keret civil szervezetek esetében 1,5 millió Ft, sportegyesületek részére pedig 1 millió Ft. A beadott 
pályázatok a kiírásnak megfelelnek, a szervezetek mindegyike elszámolt a 2018-ben kapott 
önkormányzati támogatással. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
beérkezett pályázatokat és kialakította véleményét. Felkérte a bizottság elnökét, tájékoztassa a 
testületet a bizottság álláspontjáról. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elnök: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezte a 
beérkezett javaslatokat, és az alábbiak szerint javasolja a támogatások odaítélését a testületnek: 
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Szervezet neve 

Lovasbaráti Kör                                                                                    120.000 Ft  

Városi Polgárőrség Kenderes                                                                200.000 Ft 

Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány                                    66.000 Ft 

Horthy Miklós Emlékére Alapítvány                                                    200.000 Ft 

Csoport                                                                                                  100.000 Ft 

Keviföld Alapítvány                                                                              500.000 Ft 

Kenderesi Vöröskereszt                                                                           50.000 Ft 

Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület                                 264.000 Ft 

 
  

A bizottság javasolja továbbá a testületnek, hogy a  Középtiszai Medosz Sportkörnél kialakult 
helyzet miatt a  sportegyesületek támogatásáról a későbbiekben döntsön. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
LUKÁCSNÉ NÉMETH EDIT meghívott: a Kenderesi Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 
nevében köszöni az önkormányzat támogatását. Bármilyen összegnek nagyon örülnek, amelyből 
gazdálkodni tudnak. A kért támogatást nyári táboruk költségeinek finanszírozására, illetve 
székházuk rendbetételére fogják fordítani. A nyári tábor egyre népszerűbb, és már a környező 
településekről is vannak érdeklődők. Az épületen a vizesblok  felújítása a legsürgetőbb feladat. 
 

SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA osztályvezető: az önkormányzat támogatásként az egyesület 
közüzemi számláit is  fizeti. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 79/2019.(V. 22.) Kt. számú határozata 
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 2019. évre 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezeteket az alábbiak szerint 
támogatja a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló összegből: 
Szervezet neve 

Lovasbaráti Kör                                                                                    120.000 Ft  

Városi Polgárőrség Kenderes                                                                200.000 Ft 

Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítvány                                    66.000 Ft 

Horthy Miklós Emlékére Alapítvány                                                    200.000 Ft 

Csoport                                                                                                  100.000 Ft 

Keviföld Alapítvány                                                                              500.000 Ft 

Kenderesi Vöröskereszt                                                                           50.000 Ft 

Kenderesi Néptánc és Hagyomáyőrző Egyesület                                  264.000 Ft 
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A Képviselő-testület a sprtegyesületek támogatásáról a későbbiekben dönt. 
 
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. 
 

10.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  91/2018. (V.23.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint 
a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú 
„Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” című pályázat 
keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre 
felkérhető ajánlattevők előzetes kijelöléséről 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvasta a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva:        igen 
Bodor Tamás:             igen 
Pádár Lászlóné:          igen 
Tóth Tiborné:  igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 5 igen szavazattal 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 80//2019. (V.22.) Kt. számú határozata 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú, „Komplex energetikai fejlesztés 
Kenderes közintézményeiben” című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének 
és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető gazdasági szereplők előzetes kijelöléséről 

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg:A Képviselő-testület a fenti című pályázat keretében 
megvalósítandó közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság elnökének megválasztja Dr. Gaszparjan 
Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Máriát, a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 
vezetőjét, Fodor Imre főtanácsost és Bakos László közbeszerzési tanácsadót.  
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Egyúttal felkéri a bírálóbizottságot, hogy a következő ajánlattevők teljesítőképességét vizsgálja meg 
és a következő képviselő-testületi ülésre az alkalmas ajánlattevőket javasolja a közbeszerzési 



eljárásban történő meghívásra: 

1. Dola Generál Kft. 5300 Karcag, Forint u. 1. adószám: 26382878-2-16 
2. Kökény és társa Kft. 5244 Tiszaszőlős, péntek F. út 17/a. aószám: 12601921-2-16 
3. PMG Kft. 2251 Tápiószecső, Sági út 8. adószám: 10795549-2-13 
4. Népszer Kft. 5300 Karcag, Szivárvány u. 4. adószám: 10322851-2-16 
5. BBB Glas Kft. 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3. adószám: 11501938-2-16 

Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben           
          5./Bakos László ev. 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
b.) 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó éves statisztikai 
összegezésének elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat 81/2019 (V.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó éves statisztikai összegezésének 
elfogadásáról  

 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1. /A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2018. évre vonatkozó éves 
statisztikai összegezést elfogadja.  
 
 
Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          4./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 

c.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Somogyi Béla 
út 21. szám alatti lakás bérlője, Bodor Tamás. A bérbevételkor a lakás leromlott állapotban volt, 
amelyet a bérlő felújított. A nyilászáró csere, padlófelújítás, festés, meszelés számlával igazolt 
összege 262.935 Ft, amelyet javasol a lakbér összegébe beszámítani. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 



Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  82/2019.(V.22.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Somogyi Béla út 21 szám 
alatti ingatlan felújítási költségeinek bérleti díjba történő beszámításáról 
 
       Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
       az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, Somogyi Béla út 2.szám 
       alatti ingatlan felújításának költségét, bruttó 
       262.935 Ft-ot az ingatlan bérlője,Bodor Tamás biztosítsa. 
        
       A  Képviselő-testület engedélyezi, hogy a felújítás elkészülte után, annak teljes költsége,  
       bruttó 262.935  Ft az épület bérleti díjába beszámításra kerüljön a bérlő számára. 
 
       Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Bodor Tamás bérlő, 5331. Kenderes, Somogyi Béla út 21. 
                 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                      é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő: érdeklődött, hogy hány gyermeket írattak be a leendő első 
osztályba? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: úgy tűnik, hogy a jelenlegi iskoláskorú gyerekek száma miatt 
csak egy első osztály tud indulni. Folyamatosan nézik azokat a lehetőségeket, amelyekkel itt 
maradnának a gyerekek, függetlenül attól, hogy alapvetően kevés gyermek születik. Többször 
tárgyaltak már igazgatóasszonnyal arról, hogy milyen pluszt tudnak nyújtani, arra ösztönözve a 
szülőket, hogy Kenderesen járassák a gyerekeket iskolába.  A napokban újból  tárgyaltak erről a 
problémáról. Személy szerint azt javasolta, hogy gondolkodjanak el egy tehetséggondozó tagozat 
beindításán és próbáljanak olyan lehetőségeket nyújtani a gyerekeknek, ami itt marasztalja őket. 
Olyan tájékoztatást kapott igazgatóasszonytól, hogy ebben még nem történt előrelépés.Tervezik, 
hogy összehívják azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik a jövő évben kezdik az első osztályt, és 
kérik nyilatkozzanak, hogy hova szándékoznak íratni gyermeküket. Gondolkodnak abban is, hogy 
Bánhalmán ismét beindítják az alsó tagozatos oktatást. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: nagyon örülne, ha Bánhalmán ismét lenne oktatás. Ezzel 
kapcsolatban érdeklődött, hogy ebben az esetben megmarad-e a közösségi ház ? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:.mind a két funkciót be tudná tölteni az épület. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: támogatja a tehetséggondozó tagozat beindítását. Véleménye szerint 
félő az, hogy amennyiben Bánhalmára kerül az alsó tagozat, a felsősöket is el fogják Kenderesről 
vinni a szülők. 
 
 
 

 17 - 
 

SZABÓNÉ BÓTA HENRIETTA érdeklődő: a környező iskolák különböző megoldásokon 



dolgoznak, hogy megtartsák a gyerekeket. Kisújszálláson mind a két általános iskola tehetségpont, a 
Kossuth iskola  már kiváló tehetségpont. A Kádas iskola boldogságiskola lesz. Itt Kenderesen 
felvetették kollegnőjével  a nívócsoportos oktatás lehetőségét, de nem történt benne előrelépés. 
 
LUKÁCSNÉ NÉMETH EDIT meghívott: úgy látja, hogy szemléletváltásra van szükség ahhoz, 
hogy előrelépés történjen az oktatás területén. Igéretekkel már nem lehet a szülőket itt tartani, 
mindenképpen tenni kell valamit. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző:azt javasolja, hogy minél szélesebb körben tájékoztassák a 
szülőket az iskola terveiről, a tehetséggondozó program beindításának lehetőségéről.El kell 
gondolkozni azon is, hogy milyen támogatást tudnának biztosítani  pedagógusok letelepedéséhez. 
 
BODOR TAMÁS képviselő: mindenkit szeretettel várnak június 4-én 16 óra 32 perckor  az I. 
világháborús emlékműnél tartandó csendes imára a nemzeti összetartozás jegyében. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: vasárnap Európai Uniós választás lesz. Arra kér mindenkit, 
vegyen részt a szavazáson és  nyílvánítsa ki véleményét. 
 
Mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülés 15 óra 51 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. május 22-én 14 órakor 



tartott rendes, nyílt ülésén. - 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 22-i 
ülése napirendjének elfogadásáról                                                                      71/2019. 
 
1./ Kenderes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló 
     beszámoló elfogadásáról                                                                                72/2019. 
 
2./ A Városi Polgárőrség Kenderes 2018. évi tevékenységéről szóló 
     beszámoló elfogadásáról                                                                                73/2019. 
 
3./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     10/2019.(V. 23.) rendelete a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról 
     és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
4./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
     11/2019.(V. 23.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló 
     lakások és helyiségek bérbeadásáról, valamint a lakbérek mértékéről  
     szóló 9/2019.(IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5./ Mikola Istvánné intézményvezetői megbízásáról                                          74/2019. 
 
6./ A Kenderesi Polgármesteri Hivatal 2018. évi éves ellenőrzési 
     jelentésének éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról       75/2019. 
 
7./ Moldvai Ilona, a Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti 
     Szolgálat intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának és intézményvezetői 
     megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről                     76/2019. 
 
     A Kenderesi Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat  
     intézményvezetői állására kiírandó pályázatról                                              77/2019.  
 
8./ Védőnői állásra kiírandó pályázati felhívásról                                                78/2019. 
 
9./A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
    2019. évre                                                                                                          79/2019. 
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Napirend:         Szám: 
 



10./ 
a./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00053 projekt azonosító számú, „ 
Komplex energetikai fejlesztés Kenderes közintézményeiben” 
 című pályázat keretében a közbeszerzési bírálóbizottság elnökének 
 és tagjainak kiválasztásáról és az ajánlattételre felkérhető gazdasági  
 szereplők előzetes kijelöléséről                                                                              80/2019. 
 
b./Kenderes Városi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó éves 
    statisztikai összegezésének elfogadásáról                                                           81/2019. 
 
c./ Az önkormányzat tulajdonát képező, Kenderes, 
     Somogyi Béla út 21. szám alatti ingatlan felújítási költségeinek 
     biztosításáról                                                                                                      82/2019. 
 


