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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı 
napirendi pont megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, 
tegye meg. Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2011.(I. 20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 20-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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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 

 
 
Kenderes Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: valamennyi képviselı-testület legfontosabb feladata a település 
költségvetésének elıkészítése, illetve a költségvetési rendelet megalkotása. Az elıkészítés 
szakaszában a költségvetési koncepciót összeállítottuk, azt valamennyi bizottság, és a 
kisebbségi önkormányzat megtárgyalta és a december 15-i ülésen a testület elfogadta. A 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat 7. §. (10) bekezdése alapján a Képviselı-testület legalább 
egyszer, a költségvetési rendelet megalkotása elıtt – Kenderesen és Bánhalmán – 
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek 
képviselıi közérdekő kérdést, javaslatot tehetnek. 
 
Mielıtt ezt a lehetıséget megadom Önöknek, néhány gondolatot szeretnék közreadni az 
elmúlt év gazdálkodásáról és a 2011. évi költségvetési koncepcióról, csak nagyon 
kivonatosan. 
Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét nagyban befolyásolták a kormányzati megszorító 
intézkedések, melyek az évrıl évre növekvı mőködési kiadások mellett csökkenı állami 
támogatás bevételekkel társultak. Kicsit visszatekintve a 2006. évi költségvetési 
beszámolóhoz képest, a 2010. évre több, mint 35 millió Ft-tal kevesebb állami támogatással 
számolhattunk. Önkormányzatunk a 2009-es költségvetését már mőködési forráshiánnyal 
tervezte, és pályázatot nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települési 
önkormányzatok kiegészítı támogatására, melybıl 11 millió Ft-ban részesült. A 2010-es 
költségvetés tervezése a sokkal rosszabb gazdasági körülmények miatt, ugyancsak mőködési 
forráshiánnyal történt, melyre három ütemben kaptunk támogatást, 2, 8, illetve 3 millió Ft 
összegben. 
Pénzügyi helyzetünket összefoglalva, a mostoha költségvetési körülmények ellenére, az 
önkormányzati törvényben elıírt kötelezı, valamint a saját döntéseként felvállalt nem 
kötelezı feladatait takarékos gazdálkodás mellett a 2010-es évben is elégséges színvonalon 
látta el. Hozzá kell azonban tenni, hogy kifizetetlen számláink összege gyarapodott, 
folyamatosan kérjük a szállítóinkkal szemben fennálló tartozásaink teljesítésének 
átütemezését. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is sikerült néhány olyan feladatot 
megvalósítani, melyek  mindenképp fejlıdést jelentenek településünk szempontjából. 
 
A 2011-es költségvetési év további szigorú gazdálkodást követel meg mindannyiunktól. 
Nehéz helyzetben van a Képviselı-testület, hiszen nem áll annyi forrás rendelkezésre, mint 
amennyire szükség lenne. A 2011-es 
 költségvetés során kevesebb összegbıl kell gazdálkodni, mint 2010. évben, ezért további 
kiadáscsökkentı intézkedések meghozatalára van szükség. 
Ilyen kiadáscsökkentı intézkedés legérzékenyebben a személyi juttatások területén 
jelentkezik. E tekintetben a közel 10 %-os csökkentést úgy határoztuk meg, hogy a 2010. évi 
elıirányzat szétosztásra került kiadás arányosan és így számítottuk ki az egyes 
intézményeknél elvárt megtakarítási összegeket. Eltérı határidıket állapítottunk meg a 
végrehajtásra, hisz az oktatási intézményeknél csak szeptember 1-tıl lehetséges  a 
létszámcsökkentés. Az intézményvezetık felelıssége fokozottabban jelentkezik, mint 
korábban bármikor. Valamennyien érzik is ezt a felelısséget, és segítı szándékkal állnak az 
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 ügy mellé. A megtakarítások 2011-ben még nem jelentkeznek, hisz a felmentési idıre járó 
bér, valamint a jubileumi jutalmak kifizetése zömében ezt az évet terheli. Biztos vagyok 
abban, hogy az intézmények a csökkenı forrás biztosítása mellett a jelenlegi szerkezetben 
hosszú távon nem tudnak mőködni.  
 
Néhány évvel ezelıtt még ritkán hallatszott vezetık és testületi tagok szájából az, hogy a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mőködtetése önként vállalt feladata az 
önkormányzatnak, hiszen 5-6 évvel ezelıtt még elegendınek bizonyult az intézmény 
mőködéséhez az állami normatíva és a saját bevétel. Ezt követıen azonban évrıl-évre 
növekvı önkormányzati támogatással tud csak mőködni. Folyamatosan az az elv, hogy az 
önként vállalt feladat teljesítése nem veszélyeztetheti a kötelezıen ellátandó feladatok 
végrehajtását. Erre utalás történik a koncepció 6-os számú mellékletében is, amely az önhikis 
pályázatot úgy taglalja, miszerint feltételként kimondja, hogy akkor jogosult egy 
önkormányzat önhikis támogatásra, ha a  hiánya nem az önként vállalt feladat ellátásából 
adódik. jelenlegi álláspont szerint, azok az önkormányzatok, amelyek önként vállalt feladatot 
látnak el, nem jogosultak önhikis támogatásra, ezt azt jelenti, hogy az általunk 2011-es 
költségvetésben megtervezett hiány összegének forrásaként nem jelölhetjük meg az önhikis 
támogatást. Egyébként a középiskola január 1-tıl visszakapta gazdálkodási önállóságát. 
 
A Területi Gondozási Központ mőködtetésével kapcsolatosan felvetıdött az a lehetıség, hogy 
a Képviselı-testület döntése alapján kezdeményezni kellene a Karcag Többcélú Kistérségi 
Társulásba adását. Egyrészt azért, mert ha a társulásban mőködik az intézmény, magasabb 
normatíva illeti meg, esetünkben plusz 5 millió Ft-ra jogosultak, másrészt pedig ha anélkül 
venné át a társulás az intézményt, hogy az önkormányzattól nem kér plusz támogatást, ez az 
összeg – 12 millió Ft – megmarad a költségvetésben. 
A közmunkaprogrammal kapcsolatosan vannak aggályaink. Egyrészt a folyamatosság nincs 
biztosítva, tekintettel arra, hogy a jogszabály elfogadására december végén került sor, erre 
nem tudtak az önkormányzatok felkészülni, másrészt az a változás, miszerint a négy órás 
foglalkoztatás került elıtérbe, nehézségeket jelent mind az intézmények, mind pedig a hivatal 
számára. Azok a munkanélküliek, akik eddig rendelkezésre állási támogatást kaptak, és nem 
kerülnek kiközvetítésre, bérpótló juttatásban részesülnek, melynek összege megegyezik a 
RÁT-tal. Kenderes város önkormányzata 212 fı négy órás és 13 fı 8 órás foglalkoztatást 
biztosít. A belvíz elhárítási munkákra két hónapban plusz 40 fı foglalkoztatását biztosítjuk. 
Termelımunkába bevonhatók a közmunkások, valamint vállalkozók is igényelhetik az ilyen 
munkaerıt.  
 
Minden évben nagy vita elızi meg az önkormányzat által biztosított  támogatások odaítélését. 
A civil szervezetek támogatása is önként vállalt feladata az önkormányzatoknak. Vannak 
olyan szervezetek, amelyek nem tudnak önkormányzati támogatás nélkül mőködni (például 
MEDOSZ, Korda Vince). Vannak olyanok, amelyek kötelezı feladatellátáshoz kapcsolódó 
támogatások, például az egészségügyi ellátás. A civil szervezetek támogatásához maximálisan 
ki kell használni minden pályázati lehetıséget, hiszen információim szerint például a sportra a 
2011-es évben kiemelt figyelem irányul.  
 
Településpolitikai szempontból kiemelt jelentısége van annak az elgondolásnak, miszerint el 
kell indulni az önellátás berendezkedésére. Határozott elképzeléseink vannak e tekintetben. 
Már dolgozunk egy gazdasági társasági forma létrehozásán, amelynek elsıdleges feladata 
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 konyhakerti kultúrák elıállítása, melyet a közétkeztetésben kívánunk felhasználni. Ezen 
túlmenıen szervezzük a lakosság felé különbözı szolgáltatások biztosítását. Célunk az, hogy 
minél több, helyben megtermelt áru helyben történjen felhasználásra. Ehhez kapcsolódik az az 
általam már korábban is említett szociális bolthálózatba történı bekapcsolódás, melynek 
megvalósításához megtettük a szükséges lépéseket.  
 
Nagy fantáziát látok a Városszépítı Egyesület jövıbeni ténykedésében, mely irányt fog 
mutatni a kulturált környezet megvalósításában és egyéb településfejlıdést szolgáló 
koncepciónk meghatározásában. 

 
Fontossági sorrendet a feladatok ellátásában nagyon nehéz felállítani, de az biztos, hogy a 
munkahelyteremtés elısegítése, a közbiztonság megszervezése, a vállalkozói réteg 
megerısítése mindenekelıtt prioritást élvez.  
Munkahelyteremtés elısegítése érdekében több vállalkozóval, illetve beruházóval folytatunk 
tárgyalásokat. Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy településünkre olyan cég, vagy 
cégek települjenek, akik számottevı munkaerıt vesznek fel. (Vállalkozó Fórum február 2-án) 
 
A közbiztonság tekintetében is történtek lépések, elırelépések. Újjászervezıdött a 
Polgárırség. Nagy várakozással tekintünk a megújult szervezet mőködésére, hiszen azt 
tudomásul kell venni, hogy ha saját magunk nem fogunk össze, és nem vesszük elejét a 
bőnözés lehetıségének, soha nem fognak annyi rendırt biztosítani, amennyi elég lenne a 
településnek. 
 
Ide tartozó intézkedéseink közé sorolnám az ebtartásról szóló rendeletünk megalkotását, 
miszerint minden jogalap biztosított ahhoz, hogy a kóbor kutyák befogásra kerüljenek, azokat 
a kutyatulajdonosokat pedig, akik nem gondoskodnak háziállatukról, szankcionálni fogjuk. 
Gyepmesteri státuszt létesítettünk.  
 
Az egészségügyi ellátásban köztudott, hogy augusztus óta változás van. Juhász doktorék 
elköltözésével zökkenımentes volt az ellátás. Az önkormányzatnak februártól lesz lehetısége  
a pályáztatásra. (van érdeklıdı).  
 
2011-es év legeslegfontosabb feladata: megtenni mindazokat a lépéseket, amelyek a 
gazdálkodási egyensúly megteremtéséhez vezetnek. 
A továbbiakban is számba kell venni azokat a lehetıségeket, amelyek  minimális saját erıvel, 
vagy anélkül, pályázati lehetıségek kiaknázásával érhetık el. Ilyen lehetıségnek kínálkozik a 
Széchenyi terv főtéskorszerősítésre, nyílászárók cseréjére, és hıszigetelésre kiírt pályázata, 
vagy a bérlakás építési programja. Minden  olyan pályázatot ki kell és ki fogunk használni, 
amely az intézményeink mőködését segíti, gondolok itt a számítógép cserés pályázatra, amely 
már folyamatban van, vagy kulturális programok támogatását szolgálja. A Néprajzi 
Kiállítóterem mögötti szabadtéri kulturális rendezvényekre alkalmas területre 
támogatandónak tartom az idegenforgalmi szakmenedzser ötletét, miszerint egy szabadtéri 
kemence megépítésére kerülne sor, illetve ehhez kapcsolódóan szalonnasütı, nyársalóhely 
létesítésére, összefogásból. 
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 A jelenlegi gazdasági helyzetben még inkább szükség van az összefogásra. Arra kérek 
mindenkit, amennyiben olyan gondja, problémája van, amelyhez vélhetıen segítséget tudunk 
nyújtani, bizalommal forduljon hozzánk, hiszen közös ügyünk a településen élık 
létbiztonságának megteremtése,  Kenderes Város fejlıdése. 
 
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
MÁRKUS ISTVÁNNÉ: érdeklıdött, hogy az önkormányzatnak milyen elképzelése van a 
jövıt illetıen a bánhalmi óvodával kapcsolatban? 
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület döntést még nem hozott, ezzel kapcsolatban 
eltérıek a vélemények. Öt fıre fog csökkeni szeptembertıl  az óvodásgyerekek száma 
Bánhalmán. Nyilván kell racionalizálni a mőködésben, de ez nem jelentheti azt, hogy csak 
egy megoldás van. Személy szerint azt a megoldást fogja támogatni, amiben a szülıkkel 
közösen meg tudnak állapodni. Akkor, amikor önkormányzati intézmények mőködése forog 
kockán, és minden eszközzel szeretnék megtartani az önként vállalt feladataikat, azokon kell 
változtatni, amire lehetıségük van. Azt szeretné, hogy a szülıket támogatva a legideálisabb 
megoldás szülessen meg az óvodát illetıen. 
 
Bemutatta a jelenlévıknek Dr Gaszparjan Karent, aki 2010. december 1-tıl Kenderes város 
jegyzıje. 
 
KOTA KÁROLY: kifejtette, továbbra is szükség lenne a polgárırökre és városırökre, mert itt 
is történnek bőncselekmények, amelyek visszaszorításában jelentıs szerepük volt ezeknek az 
embereknek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: részt vett a polgárırség újjáalakuló ülésén, és ott örömmel nyugtázta, 
hogy Bánhalmáról is jelentkezett két fiatal a szervezetbe. Most azonban sajnálattal értesült 
arról, hogy lemondtak a tagságról. Továbbra is azt mondja, hogy szorgalmazni kellene, hogy 
bánhalmi emberek is kapcsolódjanak be a Polgárırség munkájába, annál is inkább,  mivel 
bejegyzett szervezetrıl van szó, és minden lehetıségük megvan a pályázatokon való 
részvételre,  technikai eszközeik gyarapítására. Minél nagyobb létszámban mőködik a 
polgárırség, annál hatékonyabban tudja ellátni a munkáját, és ha a pályázatokat ki tudják 
használni, annak hasznát láthatja Bánhalma is. A városırség az  „Út a munkához” program 
keretén belül tevékenykedett. Véleménye szerint hasznos volt mőködésük és szükség volt 
rájuk, mivel minél több ember figyel a településre, annál eredményesebben tudnak dolgozni. 
Ez a fajta foglalkoztatás  december 31-vel központilag megszőnt. Egyenlıre nem lát rá esélyt 
a további foglalkoztatásra, mivel annyira kevés keretet kapott az önkormányzat, amellyel csak 
két hónapos foglalkoztatásra van lehetıség, és akit négy órára kiközvetítenek, maximum két 
hónapot dolgozhat ebben a programban. Minden regisztrált munkanélkülinek  ahhoz, hogy 
benne maradjon a rendszerbe, minimum 30 napot dolgozni kell ebben az évben. Ahhoz, hogy 
mindenkire sor kerüljön, csak ennyi  idıre tudja a Munkaügyi központ kiközvetíteni. 
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SZATMÁRI TIBOR: érdeklıdött, hogy ki lett a Polgárırség új vezetıje? 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Polgárırség vezetıje Czakó István, a helyettese pedig jegyzı úr lett 
az újjáalakuló ülésen.  A rendırséggel való kapcsolattartás  valószínő, hogy jegyzı úr  
feladata lesz a jövıben. Bízik benne, hogy ezáltal zökkenımentes lesz az együttmőködésük. 
 
SZATMÁRI TIBOR: korábban  Bánhalmán is  több polgárır volt, de  problémát jelentett, 
hogy ık is Kenderesen teljesítettek szolgálatot, nem Bánhalmán. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a hétfıi ülésen kb. 30 fıre emelkedett a polgárırök száma. Heti 
két alkalommal az esti, éjszakai órákban történik járırözés, és minden alkalommal legalább 
egyszer Bánhalmára is kimennek. Bánhalmán évek óta  3-4 fı polgárır volt, de a hétfıi ülésen 
két fı jelentkezett, hogy nem kívánnak tovább polgárırök lenni. Egy fı van, aki a 
rendırséggel együtt szokott járırözni. Problémát jelent viszont, hogy errıl a polgárırség 
vezetıje  nincs tájékoztatva.  Addig, amíg a polgárırség nyilvántartásába nincs beírva az adott 
napra a szolgálatot teljesítı személy, addig nem minısül közfeladatot ellátó személynek. Errıl 
jelenleg tárgyalnak a rendırséggel is. Nagyon hasznosnak tartaná, ha Bánhalmáról is 
jelentkeznének polgárırök, és legalább 5-10 fıvel tudnának mőködni. Kéri, hogy minél 
többen jelentkezzenek a polgárırségbe. 
 
KOTA KÁROLY: kérdése az volt, hogy terveznek-e valamilyen fejlesztést Bánhalmán ebben 
az évben? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıbbiekben vázolta az önkormányzat szőkös költségvetését, de azt 
is mondta, hogy minden pályázati lehetıséget ki fognak használni, amihez minimális 
pályázati önerı kell.  Amikor a gazdasági program összeáll, megnézik, hogy melyek azok a 
pályázati lehetıségek, amelyek ehhez kapcsolódnak, és annak megfelelıen fognak pályázni. 
A főtéskorszerősítési pályázatban benne van a bánhalmi intézmény is, a felmérés már 
megtörtént a főtésre és a nyílászáró cserére vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat sikeres 
lesz,  az valamennyi intézményt érinteni fogja. 
 
KOTA KÁROLY: érdeklıdött, hogy a bánhalmi focicsapat milyen formában fog mőködni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  egyeztettek  a Középtiszai Medosz vezetıjével, arról, hogy a 
kenderesi   csapathoz  kapcsolódva mőködne a bánhalmi csapat, mert ha külön egyesületet 
hoznak létre, az  plusz költséget jelent. 
  
BALOGH KÁROLYNÉ: információja szerint a bánhalmi csapat MEDOSZ II. néven a 
kenderesi csapathoz kapcsolódva fog mőködni. A sportkör vezetıje ígért a csapatnak egy 
sorozat mezt, és a bírói költségek fedezését. Az utaztatási költségeket és az igazolásokat 
viszont nem tudják fedezni. A Mezıgazdasági RT rendelkezésükre bocsájtja a pályát, és 
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 biztosítja az öltözıt. A jótékonysági esten  összejött adományokból fogják biztosítani  a 
nevezési díjakat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: folyamatosan figyelik a pályázati lehetıségeket, és segíteni fognak a 
pályázatok megírásában is. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a tavalyi évben 
együttmőködési megállapodást kötött a Középtiszai MEDOSZ Se-vel.  Ha tovább bıvítik az 
együttmőködést,  lesz lehetıségük pályázni  is ilyen célra. 
 
JAKUS JÓZSEFNÉ: az éjszakai órákban nagyon sok a kóbor kutya az utcákon. Kéri, hogy 
intézkedjenek azok eltávolításáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  ezzel kapcsolatban egyeztetni fognak a gyepmesterrel. 
 
DÚZS SÁNDORNÉ: a Kakat-híd világításával kapcsolatban érdeklıdött, hogy történt-e 
elırelépés ez ügyben?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismét megkeresték a Közúti Igazgatóságot ezzel kapcsolatban, és 
olyan választ kaptak, hogy csak elviekben tudják támogatni ezt a megoldást. Itt 
mindenképpen pályázati lehetıséget fognak keresni. 
 
TÓTH TIBORNÉ: ehhez kapcsolódva kérdezte meg a Képviselı-testület tagjait, hogy tudják-
e hol van a Dékány József út? Hozott láthatósági mellényeket, és nagyon szívesen 
meginvitálja a testület tagjait, hogy a közmeghallgatás után sétáljanak ki, a hídon keresztül, és 
nézzék meg az utcát. 
 
DÚZS SÁNDORNÉ: a Dékány József utat  a mezıgazdasági gépek tették tönkre  Jelenleg az 
úton sártenger van. Nem tudja, hogy az utat kinek kellene rendbe tenni, mert nem lehet rajta 
közlekedni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderesen a Martinovics, Batthyány, Gárdonyi utakat, Bánhalmán 
pedig a Dékány József utat kell rendbe tenni. Útépítésre csak pályázati forrás 
igénybevételével lesz lehetıség, amelyet szeretnének kihasználni, mert nagyon nagy szükség 
lenne rá.  Két nagyon fontos probléma van Bánhalmán, az egyik az óvoda mőködése, a másik 
pedig a Dékány József út építése. Azt tudja ígérni, hogy a lehetı leghamarabb és a legjobb 
megoldást fogják választani a Képviselı-testülettel együtt. 
 
SZATMÁRI TIBOR: hallotta, hogy az ivóvíz ára megint emelkedett, de véleménye szerint  
minısége viszont romlik. Az a kérése, hogy ahol mód van rá, kössék össze a vezetékeket, 
mert ahol a vezetéknek vége van, homokos a víz. Ezt már jelezte a Vízmő vezetıjének, és 
most is úgy látja, hogy erre valamilyen megoldást kell találni. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Karcagi Kistérségi Társuláson belül elindult az ivóvízminıség-javító 
program. Úgy gondolja, hogy a 2011-2012-es évben a program befejezésre kerül, és ezzel 
együtt a probléma is meg fog szőnni.  
 
DÚZS SÁNDORNÉ: ehhez kapcsolódva elmondta, hogy náluk is probléma az ivóvíz 
minısége. Amikor a két utca belterületté lett nyilvánítva, rá lettek kötve a hálózatra, a régi 
csöveket viszont nem cserélték ki, ezért csıcserére lenne szükség  a Dékány József és a Bán 
Tibor utcákban. 
 
FODOR IMRE: az ivóvízminıség-javító program keretében épülni fog Bánhalmán a 
víztorony mellett egy ivóvíztisztító berendezés, ezáltal a víz vas, mangán és 
ammóniumtartalmát fogják a szükséges határértékre csökkenteni. Az ivóvízvezeték végeket  
ahol lehetséges, ott össze fogják kötni, a tolózáraknál pedig mechanikai tisztítás lehetıségét 
fogják kiépíteni. 
 
SINKA ISTVÁNNÉ:  érdeklıdött, hogy Bánhalmán a  szennyvíz-csatorna építésre mikor lesz 
lehetıség? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: 2011-ben és 2012-ben nincs napirenden. A költségvetési egyensúly 
megteremtése után gondolkodhatnak csak ilyen nagy beruházásban. A szippantás díjában 
valószínőleg lesz csökkenés, mert a szennyvízszippantást várhatóan áprilistól vállalkozó fogja 
végezni, remélhetıleg a jelenleginél alacsonyabb áron. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a Ságvári út Kenderes felıli részén lakók kérik annak 
megoldását,  hogy a traktorok ne az úton járjanak, hanem a földutat vegyék igénybe, ugyanis 
az aszfaltozott utat teljesen tönkreteszik a gépek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: erre választ most nem tud adni, mert  meg kell nézni, hogy milyen 
lehetıség van a gépjármővek kitiltására, mivel közútról van szó. 
 
KÉKI MIHÁLYNÉ:  a bánhalmi lakosok nevében megköszönte, hogy a karácsonyi ünnepek 
elıtt, a „ Mindenki karácsonyán”  vendégül látta az önkormányzat a bánhalmi lakosokat. 
Nagyon sok idıs embernek  jólesett ez a figyelmesség. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jólesı érzés számára a köszönet, de természetes, hogy ha Kenderesen 
ilyen módon járulnak hozzá az ünnepváráshoz, akkor azt Bánhalmán is megtegyék.  
 
 
Mivel más hozzászólás nem volt, a közmeghallgatást 18 óra 10 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án 17 
órakor, Bánhalmán az Általános Iskolában tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. 
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