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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  a tavalyi évet értékelve elmondta, hogy nehéz gazdasági éven van túl 
az önkormányzat. A Kormány tisztában van az önkormányzatok fokozódó gazdasági 
nehézségeivel, ezért több olyan törvénymódosítást kezdeményezett, mely alapvetıen arra 
irányult, hogy mind mőködésében, mind gazdálkodásában könnyítsen helyzetükön. Ennek 
jegyében született meg többek között az önkormányzatok konszolidációjáról szóló döntés, 
miszerint Kenderes Város Önkormányzatának közel 200 millió forint hitelét és annak 
kamatait vállalta át az állam. Elmondta, hogy a 2013-as évben a költségvetést hiány nélkül 
kell megtervezni. Az általános iskolát és a középiskolát állami fenntartásba adták, ami nem 
azt jelenti, hogy az önkormányzat saját bevételébıl többé nem egészíti ki a mőködéshez 
szükséges költségeket, hiszen csak az általános iskola mőködéséhez 2013-ban 29 millió 400 
ezer Ft-ot kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy mőködési hiány nem tervezhetı, a számított 
hiányt költségvetési szervenként, a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok 
arányában fel kell osztani. Ez azt jelenti, hogy a 2013-as költségvetést még szigorúbb keretek 
közé kell szorítani. Elmondta, hogy 2013. január 1-tıl megkezdték mőködésüket a járási 
hivatalok. Kenderes városa Karcag járási hivatalhoz tartozik, ahova a kenderesi hivatalból 5 
fı köztisztviselı áthelyezésre került. A kenderesi hivatalban járási hivatali kirendeltség 
mőködik. A 2013-as feladatalapú finanszírozás megkövetel bizonyos szemléletváltozást is. 
Meg kell vizsgálni és ki kell használni minden olyan lehetıséget, amely többletbevételhez 
juttatja az önkormányzatot. A Képviselı-testület számba vett minden olyan megoldást, 
amellyel növelhetık a bevételek, így az  iparőzési adóalap 1,8 %-ról 2 %-ra történı emelését 
határozta el. Kenderes azon kevés önkormányzatok közé tartozik, ahol a gépjármőadón és 
iparőzési adón kívül egyéb adót ( kommunális, építmény, illetve telekadó stb.) nem vezetett 
be. Ezzel szemben nagy hangsúlyt fordítottak már 2012. évben az önellátásra való 
berendezkedésre. Ehhez a START munkaprogram biztosított olyan lehetıségeket, melyek 
megalapozták  ezt az elképzelésüket. 2012. évben Kenderesen az alábbi 6 projektben indult a 
közfoglalkoztatás: közterületek élhetıbbé tétele 48 fı, belvízelvezetı árkok karbantartása 22 
fı, külterületi mezıgazdasági földutak karbantartása 11 fı, illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása 6 fı, házitészta készítés közétkeztetési feladathoz, téli foglalkoztatás keretében 6 
fı, mezıgazdasági termelés elısegítése az önellátás érdekében 22 fı, bevont munkavállalók 
száma 115 fı. A projektek megvalósításához 83.268.000 Ft-ot sikerült elnyerni. 
Elmondta, hogy az elnyert támogatást az alábbi projektek megvalósítására használták fel: 
A közterületek élhetıbbé tétele projekten belül az önkormányzati tulajdonban lévı utak 
kátyúzása elkezdıdött. Az utak padkázása is megtörtént ezeken az útszakaszokon. Évtizedes 
problémát oldottak meg a Kakat-híd mellett lévı járdaépítéssel, melynek elsıdleges célja a 
balesetveszély kiküszöbölése (nem az úttesten járnak a gyalogosok). 
A Munkaügyi Központ START munkaprogramja, a Vízügyi Igazgatóság, valamint 
vállalkozói támogatással és önkormányzati önerı felhasználásával megépült Bánhalma 
településrészeket összekötı „Kakat” éren átvezetı gyalogjárda. Hossza: 320 m, szélessége 1,5 
méter. A rézső feltöltésbe 1400 m3 földet dolgoztak be, három helyen átereszek is beépítésre 
kerültek. A beruházás költsége 10,5 millió Ft.  
Belvízelvezetı árkok karbantartásával kapcsolatosan elmondta, hogy a belvíz által 
legveszélyeztettebb területeken megtörtént az árkok szintezése, szükség esetén mélyítése, a 
hiányzó átereszek elhelyezése, eltört, eldugult lefolyók tisztítása, melyet a 2013-as évben is 
folytatni kívánnak. A külterületi mezıgazdasági földutak karbantartásával kapcsolatosan 
elmondta, hogy a program keretében a mezıgazdasági vállalkozók munkájának könnyítése 
érdekében külterületi földutakat két alkalommal közlekedésre alkalmas állapotba hozták. 
Ebben a munkában nagy segítségükre volt a Gazdakör elnöke, Farkas István.  Az utak 
egyenetlenségét megszüntették. Az utak mentén belógó ágakat, illetve  sövényeket  
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visszavágatták, ezzel is  biztosítva az akadálymentes közlekedést. Az így keletkezı gallyakat 
ledarálják, és az önkormányzati intézmények főtésére használják.  
Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával kapcsolatosan elmondta, hogy a tervezett 8 
helyett 11 helyen számolták föl az illegálisan lerakott hulladékot, és a hulladékrakóba 
szállíttatta az önkormányzat, saját költségén. A felszámolt hulladéklerakók közül négy helyen 
nem képzıdött újra engedélynélküli lerakat. 
Házitészta készítés közétkeztetési feladathoz, téli foglalkoztatás keretében: 
A projekt indításához elegendı volt a START munkaprogramban megítélt pályázati 
támogatás. Az önkormányzat vásárolt 1,5 millió Ft értékő tésztakészítı gépet. Ahhoz, hogy 
hosszú távon lehessen alapozni a tésztagyártásra, szükségük lesz a jövıben egy szárítógépre. 
Mezıgazdasági termelés elısegítése az önellátás érdekében: A projekten belül Kenderesen és 
Bánhalmán összesen 4,1 hektáron sikerült konyhakerti növényeket termeszteni. Minden 
megtermelt növény a Központi Konyhán került felhasználásra. A kedvezıtlen idıjárási 
körülmények miatt többlettermés nem keletkezett, külsı értékesítésre nem került sor. Ez az év 
a tapasztalatok megszerzésében sokat segített, a továbbiakban a továbbfejlesztésén dolgoznak.  
A 2012-es Start munkaprogram megvalósítása sikeresnek mondható. Megalapozta ez a 
program az önellátásra való berendezkedést. A program kiteljesedése jelentheti a település 
számára a teljes önfenntartást.  
A 2013-as évi START munkaprogram tervtárgyalásai megtörténtek, az alábbi projektek 
kerültek véglegesítésre, melyben összesen 330 fı foglalkoztatását tervezik. A 2013. évi 
mezıgazdasági Start projektet 112 fıvel, 11 hónapra tervezik. A tervek között szerepel 200 db 
tojótyúk állomány beállítása, 20 db sertés és 10 db juh tenyésztése. A mezıgazdasági 
projektbe az önkormányzat közel 20 hektár saját tulajdonú földet kíván bevonni. A földeken 
kertészeti és szántóföldi kultúrákat termelnek, amelyek az állatok takarmányozásához 
szükséges, illetve a kertészeti kultúrákból a Kenderesi Központi Konyha szükségletét 
biztosítja. Terveznek továbbá fóliasátor beállítását, amivel a tenyészidıszakot szét tudják 
húzni, így hosszabb idın keresztül biztosított a helyi intézmény ellátása. Ugyanebben a 
projektben állattartó épület kialakítását is tervezik. Mivel az önkormányzat több biomassza 
kazánt nyert, a 2013-as mezıgazdasági projektbe terveznek 2 hektár területen fás szárú 
energiaültetvényt ültetni, amelynek ültetése, betakarítása és tisztán tartása is kézzel történik. 
Három hektár nádas terület folyamatos téli munkát biztosít a nád betakarításával, amelyet 
szintén a biomassza kazánokban használnak el az intézmények főtésére. A már beindított 
tésztaüzemben tésztaszárító gépet kívánnak  vásárolni, amellyel növelni tudják az elkészített 
tészta mennyiségét és minıségét. A megvásárolni kívánt eszközök között szerepel vetıgép, 
eke, főkasza, szárzúzó stb. Kenderes Város Önkormányzata 2013-ban „Bio- és megújuló 
energia projekt” keretében fóliaház építését tervezi. A projektben 2 fı segédmunkás 12 
hónapra, illetve 4 fıt három hónapra kívánnak alkalmazni.  A program keretében a 
cserjézésnél keletkezı anyagokat az igényelt pótkocsival szállítják a felhasználás helyszínére. 
A vontató eszközt 2012 start munkaprogramban szerezték be. A szükséges üzemanyagot, 
munkaruhát az önkormányzat saját forrásból biztosítja, illetve készleten tartja. Két fı 
munkavállaló egész évben a tüzelıanyag aprításánál segít, részt vesz a beszállításában, 
elraktározásában. Négy fı három hónapon keresztül cserjézést végez.  
A „Közút karbantartási projekt”  keretében közterületén levı utak valamint gyalogjárdák 
felújítására nagy hangsúlyt kíván fektetni. Van  néhány olyan belterületi út, ami még földút, 
burkolattal nem ellátott. Ebben a programban tervezik a Martinovics út útalap Magyar úti 
földút járhatóvá tételét, valamint a közterületen lévı gyalogjárdák karbantartását, felújítását, 
javítását. Az út szélesítése érdekében korábban kivágott fák gyökérzetének kitermelését fogja 
végezni 30 munkás. Önkormányzat biztosít lánctalpas tolólapot, tárcsát,  vontató jármővet,  
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cserjék összezúzásához ágaprítót, rakodó gépet, árokásót, lapvibrátort, tolólapos traktort.  A 
program keretein belül 50 fı segédmunkás és 2 fı szakmunkás munkavállalót kívánnak 
foglalkoztatni. Kenderes keleti részén a belvízelvezetı árkok karbantartását tovább szeretnék 
folytatni.   A József Attila úton a mederburkolást kívánják tovább folytatni. Kenderes 
közigazgatási területén „Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása, közterületen hulladék 
eltávolítása” projekten belül 2013-ban továbbra is szeretnék az illegális lerakóhelyeket 
felszámolni.  A hulladék eltávolítása, összegyőjtése kézi erıvel történik. A folyamatos 
begyőjtéstıl és ellenırzéstıl várhatóan az illegális lerakások megszőnnek, így a település 
környezeti állapota javulni fog. A program keretében a környezettudatos gondolkodást 
próbálják a lakossággal elfogadtatni és betartatni.  Az önkormányzat biztosítja az építéshez 
szükséges gépeket (betonkeverı, aggregátor, vibrátor).  
A „ Mezıgazdasági földutak karbantartási projekt”  keretében a földutak nyomvályúsodása, 
kátyúsodása kerül megszüntetésre -gépi erıvel- a járhatatlanná vált helyeken. Az 
önkormányzat tulajdonában 26,9 km kiépítetlen földút van. A tavaszi és ıszi mezıgazdasági 
munkák kezdése elıtt a fı közlekedési útvonalakat gépi szolgáltatás igénybevételével teszik 
rendbe.  2012 évben vásárolt gépek tárolására gép és eszköztároló szín építését terveznek az 
állagmegóvás és vagyonvédelem érdekében. A tároló színhez szükséges területet az 
önkormányzat kétféle módon tudja biztosítani: amennyiben a MÉM telephely megszerzése 
sikerül, abban az esetben a tároló színt nem építeni, hanem a meglévı épületek átalakításával 
kívánja kialakítani a géptároló színt. Amennyiben nem sikerül a telephely megszerzése az 
önkormányzat a Szent István út 56. (hrsz:1147 ) szám alatt biztosít területet egy új szín 
építéséhez. Szükséges még az útra ránıtt cserjék kivágása. Az utak rendbetételével megszőnik 
a "kerülgetésbıl" adódó taposási kár a gazdálkodók földjein. „ Téli közfoglalkoztatás 
projektben”  6 fı dolgozik, akik a külterület cserjézését végzik. A gallyat a kazán programon 
keresztül a mezıgazdasági programban tervezett fólia főtésre használják fel. Ezen kívül a 
START munka program keretében az Óvoda, a Városháza, a Könyvtár épületébe a főtési 
költségek csökkentése érdekében vegyes apríték tüzeléső kazán kerül beépítésre. A főtési 
program támogatási költsége 13 millió forint. Egyéb pályázati lehetıségek kihasználására is 
törekszik önkormányzat. November végén értesültek arról, hogy a Belügyminisztérium által 
kiírt alapból 9.991.000 Ft fejlesztési forrást nyertek közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztésre. Az összegbıl, amelyhez még 10 %-os önkormányzati önrész járul, felújításra 
kerül a rendırırs épülete, valamint informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, a rendırség 
munkafeltételeinek javítása céljából. Beszerzésre kerül egy új személygépkocsi, amely a 
Polgárırség tevékenységét fogja segíteni. Sikeresen pályáztak LEADER forrásokra, amely 
projektek megvalósítása folyamatban van jelenleg is:  
- közterület figyelı kamerák kihelyezése Kenderes Város belterületén (nettó négy millió forint 
értékő beruházás) 

- Turisztikai kiadvány készítése Kenderes Város idegenforgalmi jelentıségő 
nevezetességeirıl (nettó három millió forint értékő beruházás) 

- Rendezvénytér kialakítása Kenderes Város központi területén (a Néprajzi Kiállító 
terem és a Tengerész Múzeum mögötti részen, nettó négy millió forint értékő 
beruházás) 

- A Középtiszai MEDOSZ Sportkör tulajdonát képezı sportlétesítmény kiszolgáló 
épületeinek felújítása (A MEDOSZ Sportegyesület pályázata, nettó három millió 
forint értékő beruházás) 

- Kenderesi Nap Kulturális rendezvény 2012. évi megrendezése (A Kenderesi 
Nonprofit Kft pályázata két millió forint értékben) 
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- Kenderes és környéke helyi termékeinek piacra jutása (A Kenderesi Nonprofit Kft 
pályázata tizenhét millió forint értékben) 

Elmondta, hogy 2012-ben egy gyors elbírálású TIOP pályázat keretében nyílt lehetıség a 
Városi Könyvtár informatikai fejlesztésére, amelynek lebonyolítása jelenleg is folyamatban 
van. A projekt keretében közel hatmillió forint értékő új informatikai eszközzel fog 
gazdagodni a város könyvtára, illetve egy fa térelválasztó fal is beépítésre kerül az 
intézménybe, amely szintén a könyvtárhasználók érdekeit hivatott szolgálni.  
Elmondta, hogy sikeres volt a KEOP-7.1.0/11-2012-0031 kódszámú, „Szennyvíztisztító telep 
és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése” címő pályázat, amely közel 38  millió forintnyi 
nettó támogatást biztosít a város szennyvízberuházása II ütemének elıkészítésére. Így 
megvalósulhat az eddig csatornázatlan városrészek és Bánhalma ilyen irányú közmővesítése 
is. A pályázat lebonyolítása folyamatban van. Ebben a szakaszban elsısorban tervezés és a 
kivitelezésre beadandó közel 1milliárd forintnyi nagy projekt elıkészítése történik meg. 
Ehhez a pályázathoz az önerı támogatást megnyerték. Részt vesznek Karcag Várossal 
közösen a szintén EU-s ivóvíz minıségjavító programban, mely jelentıs javulást fog 
eredményezni ebben a mindenkit érintı közszolgáltatásban. Kenderesre esı Uniós forrás 
közel 340 millió forint. A beruházás várhatóan 2013-ban fog megvalósulni.  Részt vesznek a 
TÁMOP 2.1.2. projektben, amelynek alapvetı célja a felnıtt lakosság gazdasági 
versenyképességének növelése, valamint munkaerı piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. 
Ezen pályázat keretében nyelvi képzések indulnak, amelyhez minimális (2-5%) önerı 
befizetésével juthat hozzá a lakosság. Az elızetes jelentkezések alapján várhatóan közel ötven 
résztvevı kezdi meg januárban angol illetve német nyelvi tanulmányait a Móricz Zsigmond 
Mővelıdési Házban. Ugyanezen projekt keretében, hasonlóan kedvezı feltételekkel 
informatikai képzés szervezését is tervezik.  „Ésszel él a kenderesei diák” címmel az Apáczai 
csere János Általános iskola TÁMOP 3.4.3-11/2 projektje 14.666.600 forint támogatás 
igénnyel bírálat alatt áll. Mindkét iskola pályázott az országosan is népszerő Innovatív iskolák 
elnevezéső TÁMOP pályázatra. Közel 150-150 millió forintnyi támogatás igénnyel. Az 
országos túljelentkezés miatt a nyertes pályázatok kiválasztása folyamatban van. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tőzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló 
59/2012.(XI.28.) BM rendelet felsorolja azokat az önkormányzatokat, amelyek – egy korábbi 
igényfelmérés alapján – vissza nem térítendı kiegészítı támogatást kapnak a rendeletben 
meghatározott mennyiségő tőzifa erejéig. Kenderes Város az igényfelmérés során több mint 
1000 m3 tőzifára nyújtott be igényt. A rendelet szerint a város 264 m3 tőzifa beszerzéséhez 
kap támogatást 4.038.600 Ft összegben. 673.100 Ft önerıvel, amelyet az önkormányzatnak 
kell biztosítania. Szintén az önkormányzatot terhelik a felmerülı szállítási költségek is. A 
támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy az önkormányzatnak rendeletben kell 
meghatároznia a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit, 
amelyekrıl a lakosság a helyi médiákon keresztül fog tájékoztatást kapni. 2013 évben is 
minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy a város fejlıdése érdekében kihasználjanak  
minden  (legalább a minimális, vagy önerı nélküli) pályázati lehetıséget. Továbbra is 
szeretnének igényelni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került településeknek adható 
támogatást, mely a 2012-es évben  72.170 000  Ft volt. Megnyugvással tölti el, hogy az évek 
óta húzódó szennyvízberuházással kapcsolatos peres eljárás végére értek. Több fórumon érte 
támadás az önkormányzat vezetıit, néhány írás is foglalkozott a még akkor folyamatban lévı 
peres üggyel. Ezek a személyek tudatlanságból vagy rosszindulatból a lakosságot 
félrevezetve, próbálták lejáratni az akkori vezetést. Ebbıl az a tanulság, hogy folyamatban 
lévı ügyrıl úgy bíráló véleményt nyilvánítani, hogy nem ismerik a részleteket, nemcsak 
etikátlan, hanem felelıtlen dolog is. A Gyıri Ítélıtábla jogerıs ítélete szerint 41.592.000 Ft-ot  
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nyert az önkormányzat, mely tartalmazza a per-és ügyvédi költséget is. Ez az összeg az 
önkormányzat számlájára megérkezett. A Képviselı-testület egyetértésével ebbıl az 
összegbıl kívánják biztosítani a volt Repülıgépes Szolgálat telephelyének megvásárlásához 
szükséges önerıt. Az elmúlt évben is nagy erıfeszítéseket tettek a település közrend, 
közbiztonságának erısítése érdekében. A Képviselı-testület több ízben foglalkozott e 
témával, anyagi hozzájárulásról döntött a Polgárırség és a Rendırség részére. Érezhetı a 
széles körő társadalmi összefogás a bőnmegelızés érdekében Kenderesen és Bánhalmán, 
ugyanakkor tapasztalható a fokozott elkeseredettség és ingerültség a naponta megtörtént 
betörések miatt, melyrıl folyamatosan tájékoztatást adott  és ad minden lehetséges fórumon. 
Településvezetıként felelısséget érez az iránt, hogy minden lehetséges eszközt 
felhasználjanak a bőnözés visszaszorítására. Ehhez viszont széles körő lakossági összefogásra 
van szükség. 2013 legyen az „Összefogás éve” a bőnözık ellen. Kérte, hogy merjenek  bátran 
jelezni, tanúskodni, figyelni, segíteni egymást annak érdekében, hogy a lakosok visszanyerjék 
biztonságérzetüket. Megkért minden kenderesi, bánhalmai lakost arra, hogy tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy a „romboló” szándékú egyének minél hamarabb elnyerhessék 
méltó büntetésüket. Elmondta, hogy polgármesterként és polgárırként bátorít mindenkit arra, 
hogy vegyen részt a Kenderesi Polgárır egyesület munkájába, idejéhez mérten. 
Összefogásból jeleskedett más területen is Kenderes és Bánhalma lakossága. Az Általános 
Iskola pedagógusainak kezdeményezésére összegyőlt közel fél millió Ft, melybıl 
Bánhalmának is sikerült megvásárolni az életmentı készüléket. Ezúton is megköszönte  
minden jószándékú ember adakozását. Elmondta, hogy megmozdult Kenderes lakossága a 
Középtiszai MEDOSZ Sportkör megmentésére is. Jótékonysági rendezvényük sikeresnek 
bizonyult. Kenderes és Bánhalma fiataljai, és a sportot szeretı és támogató személyek 
összefogtak és tettek annak érdekében, hogy a városnak mőködı sportegyesülete legyen. A 
Képviselı-testület 2012. január 1-tıl átadta mőködtetésre a Területi Gondozási Központot a 
Baptista Szeretetszolgálatnak. Tekintettel arra, hogy kötelezı feladatellátásról van szó, 
kötelességének tekintette, hogy tájékoztatást nyújtsak az idısellátásról, illetve a 
Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl. A feladatellátás zavartalan volt, több pozitív változás 
tapasztalható a mőködésben. A fenntartóváltást megelızıen 1 fı szociális gondozó látta el a 
házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, jelenleg 27 fı végzi ezt a tevékenységet. 
Számos lényeges változás következett be a tárgyi feltételek vonatkozásában is, mely nemcsak 
a munkavállalók, hanem az ellátást igénybe vevık kényelmét és jobb, korszerőbb 
kiszolgálását, ellátását biztosítják. Kicserélıdött az irodai bútorzat, a konyha, az ebédlı és a 
klubszoba új berendezési tárgyakkal bıvült. (gázzsámoly, mosogatógép, hőtıszekrény, 
televízió,) A számítástechnikai géppark, valamint az internet rendszer bıvítése lehetıvé tette, 
hogy a szolgáltatást igénybe vevık számára gyorsabb és hatékonyabb legyen a 
segítségnyújtás. Befejezıdött 2012-ben az épület akadálymentesítése. Az intézmény házi 
segítségnyújtó szolgáltatását Kenderesen és Bánhalmán összesen 230 fı veszi igénybe. 
Összességében megállapítható, hogy nemcsak gazdaságossági szempontból, hanem 
munkahelyteremtés, fejlesztés szempontjából is jó döntést hozott a Képviselı-testület. Az 
önkormányzat valamennyi kötelezı feladatát maradéktalanul ellátja intézményein keresztül. 
Az egészségügyi alapellátásában jelentkezı gondok megoldódtak. A megüresedett háziorvosi 
helyet betöltötték. A lakosság visszajelzése pozitív. Minden segítséget megadtak és a jövıben 
is megadnak a fiatal orvos házaspárnak, remélve azt, hogy megtalálják számításukat 
városunkban. A Védınıi Szolgálatnál megoldódott az évek óta meglévı létszámgond. Két 
fiatal védınıje van Kenderesnek, akiktıl azt várják, hogy találják meg a közös hangot 
fiataljainkkal, érezzék jól magunkat településükön. Kiemelt feladatának tekinti  a 
munkahelyteremtést. Tisztában van  azzal, hogy az önkormányzat által biztosított START  
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munkaprogramban foglalkoztatott 330 fı részére nem lehet végleges megoldás, de átmeneti 
segítségnyújtást jelenthet. Több befektetıvel folytattak tárgyalást az elmúlt idıszakban is. 
Befektetési lehetıségeket ajánlottak több irányba, több nyelven, melyet eljuttattak  
nagykövetségekre, testvértelepülésekre, minisztériumokhoz, Kereskedelmi és Iparkamarához. 
2012-ben is jelentkeztek a településen állampolgársági eskütételre honfitársainak. Nagy 
szeretettel és felemelı  érzéssel szervezzük ünnepélyes keretek között eskütételüket. 
Elmondta, hogy 2013. január 1-tıl hatályos az a törvény, mely az önkényuralmi 
rendszerekhez köthetı személyekrıl elnevezett utcanevek eltörlésére vonatkozik.  Mindenki 
számára ismeretes, hogy Bánhalmán is vannak olyan utcák, amelyeknek a nevét  meg kell 
változtatni. Szívesen fogadják a javaslatokat, hogy a Bánhalmán élık milyen utca neveket 
szeretnének, aminek a költségét az állam viseli.  
Továbbiakban is azt kéri a Tisztelt Lakosságtól, hogy kísérjék figyelemmel a Képviselı-
testület munkáját, vegyenek részt üléseiken, látogassák honlapjukat. A 2013-as évben is  
ismételten összefogásra kéri a lakosságot, mely az élet minden területén nélkülözhetetlen. A 
város minden lakójára nagy szükség van, mindenkinek a saját maga területén felelısséget kell 
éreznie a településért.  
Kérte a jelenlévıket, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ  elmondta, hogy a Ságvári utca végén lévı 34-es úthoz csatlakozó 
néhány méter útszakasz rettenetes állapotban van. Rendbehozták  a belvízelvezetı árkot és a 
járdát, amit az arra járó autók tönkre tesznek, az úton lévı kátyúk kerülgetésével. Továbbá 
szeretné elmondani, hogy nagyon rosszul érintette az itt lakókat, hogy az ünnepek (március 
15, október 23) nem voltak megtartva Bánhalmán, pedig az iskolás gyerekek nagyon 
készülnek rá minden évben. Sajnos nem tudnak elmenni Kenderesre a megemlékezésekre.  
Szeretné a lakosság, ha továbbra is –  mint régen –  a kopjafánál  megrendezésre kerülnének 
az ünnepek.    
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ  elmondta, hogy  március 15-i ünnepség alkalmából Bánhalmán is 
tartottak megemlékezést, viszont október 23-án nem.  Úgy gondolja, hogy semmi akadálya, 
hogy Bánhalmán továbbra is tartsanak megemlékezéseket. Az említett útszakaszt feltétlenül 
megvizsgálják és keresik a lehetıséget a javításra, felújításra.   
 
SINKA ISTVÁN  elmondta, hogy a „Kis-Marsi köz” 250 m-es szakasz rendbetételére  évek 
óta ígéretet tettek. Kenderesen 8 hirdetı tábla van, míg Bánhalmán egy nagyon régi, 
elhasználódott. Elmondta, hogy a  településnek két hirdetıtáblára lenne szüksége. Szeretné 
jelezni, hogy a  buszmegállónál a kerékpárok tárolása nem megoldott.   
 
DUZS SÁNDOR elmondta, hogy a választások idején is felmerült a Bánhalma 
településrészeket összekötı „Kakat” éren átvezetı gyalogjárda megépítése. A gyalogjárda 
megépült és szeretné köszönetét kifejezni a Polgármesterasszonynak, a Polgármesteri 
Hivatalnak, a Mőszaki csoportnak és a helyi közmunkásoknak. Sajnálatosnak tartja, hogy más 
hasonló adottságú településekhez hasonlítva, drasztikusan megszőnt a munkalehetıség 
Kenderesen és Bánhalmán. Úgy gondolja, hogy a kistérség helyzetét jobban figyelemmel 
kellene kísérni. Elmondta, hogy a tavalyi közmeghallgatáson napirenden volt az ivóvíz,- 
szennyvíz szolgáltatása. Az UNIÓ alapszabálya elıírja, hogy minden uniós állampolgár 
ugyanolyan ellátásra jogosult. Kiterjed a tiszta ivóvízre, megfelelı szennyvízhálózatra és 
járható utakra. Az utakkal kapcsolatosan elmondta, hogy sajnálattal hallotta, hogy nem lesz  
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lehetıség a Dékány József út felújítására. Felvetıdött a Ságvári út végén lévı útszakasz rossz 
állapota. Úgy gondolja, hogy a kátyúzás felesleges pénzkidobás, nem megoldás a problémára.  
Véleménye szerint száraz idıszakban kell útjavítást végezni, ahol a kötıanyag és a kátyúzó 
anyag rendesen megköt. Elmondta, hogy összefogással rendbe hozták Bánhalmán a 
sportpályát, valamint saját költségvetésbıl, saját munkával a Kultúrházban  kialakították az 
öltözıt. Elmondta, hogy a tavaszi forduló márciusban indul. Az elmúlt évben a Középtiszai 
Mezıgazdasági Zrt.-nél  tulajdonos váltás történt. Személyes megbeszélést folyatott az új 
tulajdonossal, aki szóbeli ígéretet tett arra, hogy a sportolók rendelkezésére bocsátja az 
öltözıt. Bízik abban, hogy a szóbeli ígéretet megtartják és nem az üzleti érdeket helyezik 
elıtérbe.  Vagyonvédelmi szempontból aggodalmasnak tartja régi óvoda épületét, mivel 
hiányzik a hátsó kerítés egy része.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ sajnálatosnak tartja a munkahelyek megszőnését, értesülése szerint 
további létszámleépítés várható a Mezıgazdasági Zrt-nél. Elmondta, hogy a Középtiszai 
Mezıgazdasági Zrt. kérelmet nyújtott be a Képviselı-testület elé, melyben az önkormányzat 
rendezési tervének módosítását javasolja. Az önkormányzat a módosítást csak abban az 
esetben kezdeményezi, ha a Középtiszai Mezıgazdasági Zrt. a rendezési terv módosítás 
költségeinek megfizetését vállalja. Az önkormányzat megkapta arra vonatkozóan a 
nyilatkozatot, hogy a Mezıgazdasági Zrt. felvállalja a rendezési terv módosításának 
költségeit. Elmondta, hogy már többször szó esett a focipálya ügyérıl. Úgy gondolja, hogy 
keresni kell a lehetıséget  arra, hogy saját pályája legyen Bánhalmának. Megkéri Fodor Imre 
mőszaki fıtanácsost, nézze meg, hogy Bánhalmán hol található az önkormányzat 
tulajdonában lévı focipálya mérető földterület. Az  óvodai rész megüresedett, ami alkalmas 
lenne öltözı kialakítására. Véleménye szerint összefogással, segítséggel megvalósítható 
lenne. Elmondta, hogy az óvoda épület hasznosítására minden javaslatot, ötletet szívesen 
fogad az önkormányzat.  Az ivóvíz minıségének javítása folyamatban van. Karcaggal 
társulva, közel 300 milliós nyertes pályázata van Kenderesnek. Az ivóvíz-javító programot 
2013 évben meg kell valósítani Kenderesen és Bánhalmán.  
 
BALOGH KÁROLYNÉ szeretné elmondani, hogy felháborítónak tartja, hogy az utolsó két 
meccs alkalmával, a szóbeli megbeszélés ellenére még a víz is el lett zárva az öltözıben, 
kézmosási lehetıség sem volt. Úgy gondolja, mielıbb megoldást kell találni a problémára.   
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy néhány évvel ez elıtt, amikor a Középtiszai 
Mezıgazdasági Zrt. felújította a Kultúrházat az önkormányzat közel 6 millió forinttal járult 
hozzá. Azért, hogy a bánhalmai lakosság tudjon kulturáltan összejöveteleket szervezni, 
rendezvényeket megtartani. Tárgyalni fog a Mezıgazdasági Zrt. ügyvezetıjével, hogy ennek 
megfelelıen valamilyen megoldásban legyen partner.     
 
BAKTAI KÁLMÁN  az ünnepségek megtartásával kapcsolatosan elmondta, hogy Bánhalmán 
is már 3 éve megrendezésre kerül a „Mindenki karácsonya”, amit „ Adventi készülıdés” 
címszó alatt szerveznek meg. A szerény vendéglátás ellenére minden alkalommal sikerült 
nagyon bensıséges, családias hangulatot teremteni, amit a jövıre nézve is szeretnének 
megtartani. Elmondta, nagy öröm számára, hogy visszatekintve az elmúlt évekre, most 
elıször mondtak köszönetet Polgármesterasszonynak. Közel 20 éve önkormányzati képviselı 
és jó néhányszor kellemetlenül érezte magát az elızı ciklusokban, amikor számon kérték 
polgármester úrtól, hogy amit elızı évben ígért, sajnos nem teljesült. Véleménye szerint   
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nagyon kevés hiteles embert lehet találni a politikusok közül, akik valóban betartják az 
ígéretüket. Úgy gondolja, hogy Polgármesterasszony ennek az elvárásnak megfelel.  
 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ szeretné megkérdezni, hogy a Bánhalmi Nı Klub használhatná-e a 
régi óvoda épületét, mert jelenleg nincs hely, ahol az összejöveteleiket megtartsák.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  úgy gondolja, hogy nincs akadálya. Fel kell venni a kapcsolatot a 
helyi pedagógusokkal és egyeztetni szükséges az idıpontot illetıen. Úgy gondolja, hogy meg 
kell adni a lehetıséget a civil szervezeteknek az összejöveteleik megtartására. Mivel 
felszabadult az óvoda helyisége, lehet többfunkciós. Különbözı szervezıdések, 
összejövetelek megtartására alkalmasnak találja a helyiséget.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Kenderes Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  25/2013.(II.7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának  2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és a beterjesztett 
formában elfogadta az önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2013. évi költségvetési 
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzata 2013. január elsejétıl nem látja el az általános és 

középiskolai oktatási feladatokat. Az általános iskola fenntartásához kapcsolódó 
kiadásokra 29.400,-ezer Ft átadását be kell tervezni. 
 Felelıs: osztályvezetı 
 Határidı: 2013.02.15. 

 
2./ Az óvoda mőködtetésével kapcsolatban a további kiadáscsökkentés érdekében a 

feladatok gazdaságosabb és hatékonyabb ellátását meg kell vizsgálni és a született 
javaslatokat 2013. augusztus 31-i hatállyal végre kell hajtani. 
 Felelıs: óvodavezetı, polgármester 
 Határidı: 2013.05.31. 

 
3./ A Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium területén található 

önkormányzati konyha mőködését a gazdaságosabb és hatékonyabb mőködést szem 
elıtt tartva felül kell vizsgálni és a vizsgálat megállapításai alapján a kiadáscsökkentı 
intézkedéseket végre kell hajtani. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.02.28. 

 
4./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelıs: jegyzı 
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Határidı: 2013.02.14. 
 

5./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség 
megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek kihasználására, 
a racionális mőködés biztosítására. 
 Felelıs: jegyzı, költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2012.02.01. 

 
6./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források és a felhalmozási saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. Mőködési bevételek 
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

a./ Az intézményi mőködési bevételeket a 2012-es eredeti elıirányzataikkal 
egyezıen kell megtervezni. 

b./ Az önkormányzati sajátos mőködési bevételeket a 2012-es eredeti 
elıirányzataikkal egyezıen kell megtervezni azzal, hogy a gépjármőadó 
bevétel 40%-a tervezhetı, illetve a helyi iparőzési adót a 2011-es adóalapra 
számított 2%-os kulccsal kell figyelembe venni. 

c./ Mőködési célú támogatásértékő bevételek és átvett pénzeszközök a 2012-es 
eredeti elıirányzataikkal egyezıen kell megtervezni. 

d./ A 2013-es év folyamán képzıdı többletbevételeket az elérésükhöz szükséges 
kiadások elıirányzatának megteremtésére kell fordítani, a fennmaradó 
többletbevételbıl a szállítói számlák állományát kell csökkenteni. 

 
7./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2012. évi eredeti 

elıirányzatból kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozásokkal korrigálva  
kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó állami 
hozzájárulásokkal felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E 
tervezési szemlélet érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény 
felmerülése esetén lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A 
szerkezetváltozás és szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott 
testületi döntésekkel módosított létszámkeret növekedését, kivéve feladatnövekedés 
esetén. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2013.01.20. 
 

8./ A részletes költségvetési kiadások kidolgozása – figyelembe véve a 
szerkezetváltozásokat és a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján 
történik: 

 
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján kell 

eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 
 
b./ A jóváhagyott létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és 

járulékaik 2013-as költségvetési évet érintı összegét meg kell tervezni. 
 
c./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
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d./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak a 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó pótlékok 
állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı legkisebb mérték 
figyelembe vételével. 

 
e./ Kenderes Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott munkavállalók 

részére étkezési hozzájárulást nem biztosít. A köztisztviselık részére, a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a 
kötelezıen biztosítandó cafeteria juttatás minimális mértékét szabad tervezni. 

 
f./ A személyi juttatásokat személyekre lebontva kell megtervezni, az egyes kiadási 

elemeket részletesen be kell mutatni. 
 
g./ A munkaadót terhelı járulékokat a jogszabályi mértékekkel szükséges tervezni. 
 
h./ A dologi kiadások tervezése során 

- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti összegben, 
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások esetében 

maximum a 2012. évi eredeti elıirányzat összegével tervezhetık. 
i./ A további mőködési célú kiadások tervezésekor az alábbiak szerint kell eljárni: 
- az önkormányzat saját döntése alapján biztosított szociális ellátások összege a 

2012-es eredeti elıirányzat összegével tervezhetı;  
- a központi forrásból támogatott szociális ellátások elıirányzatát a 2012-es 

teljesítés szerint az ellátottak az ellátottak tényleges száma alapján kell 
megtervezni; 

- a mőködési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékő kiadások a 2012-es 
eredeti elıirányzat szintjén tervezhetıek, a szintrehozásokkal korrigálva. 

j./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 
felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél szigorúan 
be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú 
bevétellel fedezve, önkormányzati szinten egyensúlyban kerülhet be a 
költségvetésbe. 

k./ A dologi kiadások megtakarításából származó elıirányzat megtakarítást 
elsısorban a megtakarítás érdekében felmerült ráfordítások fedezetére kell 
megtervezni. A 2013-as év folyamán a megtakarítás fennmaradó részét a szállítói 
tartozások kiegyenlítésére kell fordítani. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
   pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı 
 Határidı: 2013.01.30. 

 
9./ Kenderes Város Önkormányzata a 2013.évi költségvetés tervezése során 2 000,-ezer 

Ft általános tartalékkal számol. 
 

10./ Kenderes Város Önkormányzata 2013-as költségvetésében csak a Baptista 
Szeretetszolgálat részére családsegítés és gyermekjóléti szolgálat fenntartásához a 
megigényelt normatív támogatás összegével egyezıen biztosít támogatást. 
 Felelıs: polgármester 
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Határidı: 2013.02.15. 

 
11./ A költségvetési szerv kapacitás-kihasználtságát minden költségvetési szerv vezetıje 

köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell kezdeményeznie a 
Képviselı-testület felé. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 

 
12./ A költségvetési szerveknél elsıdlegesen egyéb ellátással (pl.: nyugdíj) nem 

rendelkezık foglalkoztatásával kell a feladatokat ellátni. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 

 
13./ Kenderes Város Önkormányzata 2013-es költségvetését nem tervezheti mőködési 

költségvetési hiánnyal. A költségvetési tervezetekbıl számított hiányt költségvetési 
szervenként, a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok arányában fel kell 
osztani. A költségvetési szervekre felosztott hiányt a 27%-os szociális hozzájárulási 
adó figyelembevételével kell a munkabérek és a szociális hozzájárulási adó tervezett 
összegét csökkenteni. A költségvetési tervezetekbıl számított hiányt költségvetési 
szervenként indoklással együtt a 2013.évi költségvetési rendelet tárgyalásával 
egyidejőleg a Képviselı-testület részére be kell mutatni. 

 
14./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében szükség 

esetén pályázatot nyújt be a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012.évi CCIV. törvény 4.számú melléklete 1.IV. pontja szerinti helyi 
önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló kiegészítı támogatásra. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013.04.30 
 

15./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a költségvetési 
szervek vezetıinek figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél fokozott 
felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek az önkormányzat 
gazdasági stabilitásának megırzésében. 

 
16./ A nem rendszeres személyi juttatásokat valamennyi költségvetési szervnek kifizetés 

elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A kifizetések engedélyezésére a 
jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel megbízott személyek jogosultak. 
Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres személyi juttatás nem fizethetı ki. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: 2013. 01. 01-tıl folyamatos 
 

17./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 
jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást szolgáló 
kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2013. 02. 15 
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 Errıl: 

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben 
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok 
 
é r t e s ü l n e k 

 
 
Mindenkinek megköszönte a részvételt.  
 
Más hozzászólás, kérdés nem volt, a közmeghallgatással egybekötött ülést 17 óra 30 perckor 
bezárta.  
 
 
 
 
      K m f.  
 
 
 
 
 
/:Pádár Lászlóné:/        /:Dr. Gaszparjan Karen:/  
    polgármester             jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        J e g y z ı k ö n y v  
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 7-én 16.00. 
órakor Bánhalmán tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt ülésérıl.- 
 
 
 
 
 
     M U T A T Ó  
 
 
 
 
Napirend:               Szám:  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 7-i 
- közmeghallgatással egybekötött ülése – napirendjének elfogadása      24/2013(II.7.) 
 
1./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi  
     költségvetési koncepciójának megtárgyalása         25/2013.(II.7.)  
 
 
 
 
 
 
 
 


