
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 7-én 17 
órakor Bánhalmán tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Általános Iskola Bánhalma, Ságvári út 66. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. –  
 
Bejelentéssel távol: -- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Antal 
Szabolcs, a kenderesi Rendırörs parancsnoka, Szabados Kornélia.rendır zls,  Dr Gaszparjan 
Karen jegyzı, Czakó István meghívott, Zabolai Csabáné, Gulyás Mária Adrienn, Dr Almássy 
Antalné, Fábián Józsefné, Ökrös Józsefné, Lukács Istvánné, Jakus Józsefné, Jenei Lajos, Bóta 
Jánosné, Kerék Istvánné, Zabolai Károlyné Kocsmár Gyuláné, Pifku Istvánné, Bereczki 
Tiborné, Herczeg Józsefné, Tóthné Herczeg Brigitta, Kovács Józsefné, Majzik Istvánné, Kiss 
Ádámné, Szappanos Lajosné, Szappanos Lajos, Jakus József, Sinka Istvánné, Márkus 
Istvánné, Kovács Miklós, Molnár Jánosné, Baranyiné Molnár Erika, Maróti Imréné, Jakab 
Sándor, Jakab Sándorné, Farkasné Kota Ilona, Knoch Ferecné érdeklıdık, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, a közmeghallgatással egybekötött testületi ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  6/2012.(II.7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.február 7-i – közmeghallgatással 
egybekötött ülése napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester  
 napirendekre 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 
 

Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetérıl 
 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy változás következett be a karcagi 
Rendırkapitányság személyi állományát illetıen. A kapitányság vezetıjét megyei 
rendırkapitány úr indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmentette. Az új rendırkapitány úr 
sajnos a mai közmeghallgatáson nem tud személyesen részt venni, de minden olyan jellegő 
problémát, amely a közrenddel, illetve közbiztonsággal kapcsolatos, ırsparancsnok úrnak kéri 
jelezni. Felkérte Antal Szabolcs urat, hogy néhány gondolatban szóljon a rendırség 
munkájáról, és az elmúlt idıszak eseményeirıl. 

 
ANTAL SZABOLCS: Szitár Ferenc r. alezredes úr üdvözletét tolmácsolja a jelenlévıknek, 
reméli, hogy a késıbbiekben sor fog kerülni a személyes találkozásra is. Tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy a rendırség tudomására jutott, Bánhalmán elkövetett bőncselekmények 
száma az elmúlt félévben 6 db volt, amelybıl 2 lıfegyverrel való visszaélés, 4 pedig vagyon 
elleni bőncselekmény volt. Sajnos Bánhalmának nincs saját rendıre, szükség esetén rendıri 
erıt csak Kenderesrıl tudnak biztosítani. Az idei évben szeretné elérni, hogy napi szinten 
legyen rendır a településen. Az átmenı forgalom nagy problémát jelent Bánhalmán. Az 
utóbbi évek súlyos, sıt halálos baleseteit figyelembe véve a lakosság kérte trafipax 
kihelyezését a településen. A trafipax mőködésével az a probléma, hogy térerı és lefedettség 
hiányában itt nem tudnak üzemelni a jármővek. Amennyiben lesz lehetıség régi típusú, 
lézerrel és belsı tervezı rendszerrel mőködı trafipaxok visszaállítására, akkor szorgalmazni 
fogja, hogy Bánhalmára. is települjön ki a gépjármő.  Havi, illetve kétheti szinten a REBISZ 
állománya szolgálatot lát el Kenderesen és Bánhalmán is 15-18 fıvel, 1-2 jármővel, ezenkívül 
a TISZA Bevetetési Osztály is tart ellenırzéseket. A településen is történtek kerékpárlopások. 
Az uzsora és a kábítószerrel kapcsolatos bőncselekmények Bánhalmára viszont nem 
jellemzıek. A kenderesi Polgárırséggel- Czakó István vezetésével - látnak el szolgálatot 
Kenderesen és Bánhalmán, melyet ezúttal is megköszön. Kenderes Rendırırs létszáma 
február 1-tıl 1 fıvel emelkedett, továbbá két fı próbaidıs rendırük  –vizsgáik letétele után – 
augusztus 1-tıl hivatásos állományba lépnek- és Kenderes Rendırırs állományába fognak 
szolgálatot teljesíteni. Az ORFK 2012. április 1-vel indítja be a 6 hónapos rendırképzést, 
amelynek keretén belül szeretnének további rendıri státuszt kapni. Problémát jelent, hogy a 
kenderesi Rendırırs a kisújszállási Rendırırshöz tartozik, ezért a rendıri létszámhiány miatt 
idınként a kenderesi rendıröknek is Kisújszállásra , vagy Karcagra kell menniük intézkedni. 
Ezen szeretne a jövıben változtatni, és azt szeretné elérni, hogy a kenderesi rendır – 
amennyiben lehetséges- Kenderesen és Bánhalmán dolgozzon. Szorgalmazta a minél 
magasabb számú rendır-polgárır szolgálat megszervezését. Kérte a jelenlévıket, hogy 
amennyiben bármilyen jellegő problémájuk van, forduljanak hozzájuk, vagy a Polgárırség 
vezetıjéhez  bizalommal. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megköszönte Antal Szabolcs úr tájékoztatását, és kérte, akinek ezzel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólása van, tegye meg. 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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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 
 
Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Kenderes II. számú háziorvosi 
körzetében megüresedett álláshelyre Dr Bencze Miklós jelentkezett. Minden erıfeszítésük 
ellenére gyermekorvost nem sikerült találniuk. A Képviselı-testület kifejezte szándékát arra 
vonatkozóan, hogy a kenderesi felnıtt körzeteket vegyes körzetté nyilvánítja, a 
gyermekorvosi körzet egyidejő megszüntetése mellett. A Megyei Tisztifıorvos úr támogatta 
az önkormányzat elképzelését, ugyanakkor javasolta heti egy alkalommal a gyermek 
szakorvosi ellátás megszervezését. A Képviselı-testület döntése értelmében a bánhalmai 0-14 
éves korú gyermekeket Dr Barta Zsuzsanna fogja ellátni. Megkérdezte Dr Barta Zsuzsannát 
van-e kiegészítenivalója az elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: úgy gondolja, hogy a lényeges dolgok elhangzottak, amennyiben 
kérdés merül fel, arra szívesen válaszol. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tavalyi évet értékelve elmondta, hogy nehéz gazdasági éven van túl 
az önkormányzat. Azok a jogszabályi változások, amelyek elérték az önkormányzati 
gazdálkodást, és magát az önkormányzat struktúráját is, arra késztetik a Képviselı-testületet, 
hogy ebben az évben még tovább szőkítsék a lehetıségeket, mert 2013-ban már hiány nélkül 
kell tervezni az önkormányzat költségvetését. Az idei évi költségvetésben szereplı hiány 93 
millió Ft, a tavalyi 124 millió Ft-tal szemben. A Képviselı-testület 2011-ben meghozott 
intézkedései valamennyi intézményt, és minden olyan feladatot érintett, amelyhez kiadás 
párosult. Az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési fıösszege 1.223.954 ezer Ft 
bevételi, és 1.320.078 ezer Ft kiadási elıirányzat. 
 A Képviselı-testület a tavalyi évben folyamatosan mőködött, a bizottságok 41 alkalommal 
üléseztek, 78 határozatot hoztak. A Képviselı-testület 32 alkalommal ülésezett, ahol 43 
rendeletet alkotott, és 243 határozatot hozott.  
A népesség számának alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy 4.831 fı az állandó népesség 
száma, amely folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. A tavalyi évben 39 születés volt, és 
85 haláleset. 
 Az önkormányzat elkészítette Gazdasági Programját, melynek fı célkitőzése a közrend, 
közbiztonság megszilárdítása, illetve a munkahelyteremtés elısegítése. Mind a két területen 
folyamatosan tesznek lépéseket annak érdekében, hogy a célkitőzéseknek eleget tegyenek, de 
sokszor ütköznek nehézségekbe, ennek ellenére vannak pozitív eredmények mindkét 
területen. A munkahelyteremtés érdekében tervezett beruházás tervei készen vannak, a 
földterület mővelési ágból történı kivonása megtörtént.  
Enyhítette a munkaerı gondokat az Ábrahám és Társa Kft kínálta munkalehetıség, amely 200 
fı körüli munkaerınek biztosított munkát néhány hónapra. 
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 A HFJ Kft 10-12 fı foglalkoztat, egy helyi kereskedı 3 boltot üzemeltet, ahol 7 fı dolgozik.  
Sajnos Bánhalmán a MESONITE Kft megszőnt, amely családok megélhetését biztosította. A 
Középtiszai Mezıgazdasági RT lényeges átalakulás elıtt áll, ezzel kapcsolatban bıvebb 
információval nem rendelkezik. A Képviselı-testület határozott elképzelése az önellátásra 
történı berendezkedés. Ehhez megalakították a Kenderesi Nonprofit Kft-t amely pályázati 
lehetıségeket tud kihasználni. Beindult egy tésztaüzem 6 fıvel, amely az önkormányzat 
konyháira termeli a szükséges tészta mennyiséget. Ilyet el tud képzelni Bánhalmán is a Start 
munkaprogram keretén belül, csak piacot kell találni az elıállított termékre. 
A tavalyi évben pályáztak az Általános Iskola, illetve a középiskola informatikai eszközeinek 
beszerzésére, közel 28 millió Ft értékben. A nyertes pályázat meg is valósult. Az Általános 
Iskola tornaterem felújítására 19 millió Ft-ot nyertek, a munkálatok folyamatban vannak. 
Ezenkívül több pályázatot is beadtak, amelyekben döntés még nem született, többek között 
piac, illetve rendezvénytér kialakítására, városnap megrendezésére. 
Bánhalmát érintıen elmondta, hogy a Kakat híd megvilágításának megvalósítása folyamatban 
van, megvannak a világítótestek, és oszlopok, jelenleg a tervezés folyik, és remélhetıleg 
március 31-ig ki fognak gyúlni a lámpák a hídon. A beruházás saját erıbıl valósul meg, 
melynek összege 2 millió 400 ezer Ft.  
Sajnos a bánhalmi kerékpárút elkészítésére benyújtott pályázat nem nyert. A Kakat-híd 
rekonstrukciója során ki fogják cserélik az átereszeket, amely lehetıvé teszi majd a 
biztonságos közlekedést.  
A START Munkaprogram keretén belül nyerték el a járdához az anyag, illetve bérköltség 
fedezetét. Több éve probléma a Dékány J. út állapota, ami nem önkormányzati út, és nem is 
belterület. Meg fogják nézni a kertek felıli út kialakításának lehetıségét, amelyet a szajoli 
vasútvonal felújítása során keletkezett ágyazatkı felhasználásával szeretnének megoldani. 
 
Örömmel tájékoztatta a jelenlévıket, hogy magánszemélyek adakozásából sikerült 
Bánhalmára is összegyőjteni a defiblilátor (újraélesztı készülék) árát, amely – a tervek szerint 
-   Bánhalmán az orvosi asszisztensnél lesz elhelyezve. 
 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az önkormányzat I. fokon pert nyert a 
szennyvízberuházással kapcsolatban indított perben.  
 
A START munkaprogram keretében belvízelvezetı árkok, valamint mezıgazdasági földutak 
karbantartását, illegális hulladéklerakók felszámolását, közterület karbantartást, útpadkázás 
megvalósítását tervezik. Szintén a munkaprogram keretén belül terveznek 4,1 ha területen 
konyhakerti növénytermesztést, amelyet Kenderesen és Bánhalmán is végeznek. Ez a 
tevékenység kapcsolódik az önellátáshoz, mert olyan konyhakerti kultúrákat szeretnének 
termeszteni, amelyet az önkormányzat konyháin használnának fel.  
Kenderesen felállításra került egy tejautomata, amely kedvezményes áron biztosít termelıi 
tejet a vásárlók számára. 
 Összefoglalva az ez évi terveket, bízik benne, hogy az önkormányzatnak sikerül továbbra is 
megırizni mőködıképességét. Változások várhatóak az intézményi struktúrában, az általános 
iskola és középiskola tekintetében. 
 A Területi Gondozási Központ mőködtetése 2012. január 1-tıl átadásra került a Baptista 
Szeretetszolgálat részére. 
 Az intézmények mőködtetésénél a további takarékos, átgondolt gazdálkodás az irányadó. 
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Kérte a jelenlévıket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
ZABOLAI CSABÁNÉ: ı is dolgozott az említett vállalkozónál Kenderesen, de a közlekedés 
drága és körülményes volt. Érdeklıdött továbbá, hogy van-e lehetıség a rászoruló családok 
számára haszonállatok kihelyezésére. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelenleg egy mőszakban, 7 órától 3 óráig dolgoznak a 
csomagolóüzemben. Abban az esetben, ha állandósul a munkahely, akkor próbálnak olyan 
lehetıséget találni,  hogy a bánhalmi dolgozók is be tudjanak jutni a  munkahelyre. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: 2012-ben a START közmunkaprogram keretén belül 6 
projektet tudtak indítani. Reméli, hogy 2013-ban folytatódik a START munkaprogram, 
amelyben mindenképpen terveznek állattartást is. Amennyiben lehetıség lesz rá, akkor 
magánszemélyeknél is fognak elhelyezni állatokat.  
 
ZABOLAI CSABÁNÉ: nem erre gondolt, hanem a Hegedős Zsuzsa vezette „Minden gyerek 
lakjon jól” program keretén belül állatok biztosítására.  
 
DR GASZPARJAN KAREN: ez a térség nem kapott ilyen lehetıséget, csak a 
leghátrányosabb településeket támogatják ilyen módon. Amennyiben lesz rá lehetıség, 
mindenképpen élni fognak vele. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: információi szerint Bánhalmán a postai szolgáltatásokkal gondok 
vannak. Kérte a jelenlévık véleményét ezzel kapcsolatban. 
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ: vannak gondok a postai befizetésekkel, postai küldemények 
kézbesítésével, amióta vállalkozó üzemelteti a postát, 
 
MÁRKUS ISTVÁNNÉ: ı is meg tudja erısíteni, hogy problémák vannak a postai 
szolgáltatásokkal. Amióta átvette a vállalkozó a posta üzemeltetését, nem lehet pénzt kivenni 
és betenni a postán, ezért mindig el kell utazni a bánhalmi embereknek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: meg fogja keresni a debreceni Postaigazgatóságot, és jelezni fogja a 
problémákat. 
 
PIFKU ISTVÁNNÉ:   a közlekedési támogatás új rendszerérıl érdeklıdött. 
 
MARÓTI IMRÉNÉ:  március 31-ig lehet a közlekedési támogatási kérelmeket beadni, 
azoknak, akiknek a 7 pontos szakvélemény szerint állapotuk végleges. Akiknek egészségi 
állapota változhat, vagy következı évben felülvizsgálandó, csak akkor adhatják be a kérelmet, 
ha az I. fokú orvosi szakvélemény kiállítása dátuma a kérelem benyújtása után egy évvel 
történt. A közlekedési támogatás rendszere 2013-tól megváltozik. 
 
JENEI LAJOS: nagyon sok a kóbor kutya, amelyek a házakhoz is bemennek, az ı kutyáját is 
megölték. Intézkedést kér ezzel kapcsolatban. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nagy gondot jelent Kenderesen és Bánhalmán is a kóbor kutyák 
jelenléte. Folyamatosan próbálnak intézkedni, de a kóbor kutyák befogásának, illetve 
tartásának szigorú szabályai vannak. A lakosok a gyepmester segítségét kérhetik szükség 
esetén. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy minden hónapban egy alkalommal tart ügyfélfogadást 
Bánhalmán  jegyzı úrral közösen, ahol minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 
  
Mindenkinek megköszönte a részvételt. 
 
Más hozzászólás, kérdés nem volt, a közmeghallgatással egybekötött ülést 18 óra 30 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 7-én 17 
órakor Bánhalmán tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

 
 

M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 7-i 
- közmeghallgatással egybekötött ülése – napirendjének elfogadása 6/2012. 
 
1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetérıl    ---- 
 
2./ Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról    ---- 
 
3./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi 
     költségvetési koncepciójának megtárgyalása    ---- 


