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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 
órakor, Kenderesen a Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. 
– 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentéssel nélkül távol:  ---  
 
Jelen vannak továbbá: Fejes Zoltán r. alezredes, a karcagi Rendırkapitányság vezetıje, Dr 
Butyka László r. ırnagy, a kisújszállási Rendırörs parancsnoka,  Bíró Csaba, a Polgármesteri 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Orvos 
Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetıje, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
Kuczeráné Sípos Judit, az Óvodai Egység vezetıje, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár 
vezetıje, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Czakó István, 
Bodor Andrásné, Erdei Józsefné, Farkas István, Bíró János, Bana István, Dr Ila Erzsébet 
meghívottak, Kazinczi Sándor, idıs Kazinczi Sándor, Szél Sándor, Szpisják Imréné, Adamecz 
Mihályné, Kiss Edina, Jámbor Miklós, Nagy Marianna, Lukács Károly, Csató Sándor, Vízi 
Jánosné, Lajkó András, Hermann László, érdeklıdık Darmosné Örökös - Tóth Edit, Mikes 
Ferencné, Fodor Imre köztisztviselık, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık  
 
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 azzal a kiegészítéssel, hogy második napirendi pontként 
javasolja az önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentésérıl szóló elıterjesztés, 
harmadik  és negyedik napirendi pontként pedig ÖKIF program keretében fejlesztési célú 
hitel igényvételérıl szóló elıterjesztések 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 1/2011.(I.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 19-i 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 

 
 
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 
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 
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 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 
konyhakerti kultúrák elıállítása, melyet a közétkeztetésben kívánunk felhasználni. Ezen 
túlmenıen szervezzük a lakosság felé különbözı szolgáltatások biztosítását. Célunk az, hogy 
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 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. 
 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. 
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Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a koncepcióban szereplı határozati javaslathoz kapcsolódva 
elmondta, hogy jó lenne, ha az intézményeket egyforma mércével kezelnék. A középiskola 
december 31-i határidıvel végrehajtotta a határozatban szereplı létszámcsökkentést, korábban 
pedig a bértábla is felülvizsgálatra került. Az intézményeknek egyformán végre kell hajtaniuk 
a meghatározott feladatokat, nem lehet kivétel senki. A középiskolában 600 gyerek tanul, és 
60-80 ember dolgozik, nagyrészt kenderesi lakosok. Amennyiben az önkormányzat nem tudja 
vállalni ezt az önként vállalt feladatot, akkor az iskola megyei fenntartásba kerül, és 
valószínő, hogy a jelenlegi formában nem tud mőködni. A gazdálkodást át kell tekinteni, és az 
önellátás felé kell elmozdulni. Szeretné, ha megtalálnák azt a lehetıséget, amellyel a 
középiskola az önkormányzat fenntartásába maradna, amely az önkormányzatnak is érdeke, 
és a város fejlıdéséhez is hozzájárul. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem az a cél, hogy visszaadják a középiskolát a Megyei 
Önkormányzatnak, pontosan azért kell a meghatározott intézkedéseket pontosan és szigorúan 
végrehajtani, hogy ezt elkerüljék. Valamennyi intézmény figyelembe vette azt a kérést, hogy 
vizsgálja felül a bértáblákat és a létszámokat. Tiltakozik az ellen, hogy visszakerüljön az 
iskola a megyéhez, de az biztos, hogy nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladat ellátása 
az alapellátást. Ha megtalálják azt a racionális intézményi szerkezetet, amellyel rentábilisan 
tud mőködni az intézmény, nem lesz probléma.  Az iskola mőködésével kapcsolatos gondok 
azóta jelentkeznek hangsúlyozottabban, amióta az önkormányzatnak támogatást kell adni a 
mőködéshez, amely 2010-ben közel 50 millió Ft volt. Az önkormányzat az intézmények 
mőködéséhez  az állami normatíván felül, éves szinten közel 200 millió Ft-tal járul hozzá. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy igaz-e, hogy egy rendır eltávozik a 
településrıl? 
 
A feltett kérdésre Fejes Zoltán r. alezredes, rendırkapitány válaszolt. 
 
 FEJES ZOLTÁN: nem tudja, hogy melyik rendırre gondolnak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: konkrétan Antal Szabolcs úrra gondol. 
 
FEJES ZOLTÁN: Antal Szabolcs úr nyelvvizsgára készül, azt követıen elvégzi az ún. tiszti 
átképzıt, és rendırtiszt lesz. Az, hogy azután mi várható, nem tudja. Mint fiatal, jó képességő 
rendır, elképzelhetı, hogy lesz olyan hatóság, a rendırségen belül, amely megkeresi. 
Egyenlıre konkrétan nem jelezte felé távozási szándékát. 
 
LAJKÓ ANDRÁS: a németországi dioxin botrány kapcsán hívta fel a figyelmet az önellátás 
fontosságára, úgy a közétkeztetésben, mint a háztartások saját szükségletének biztosításában. 
Elképzelése szerint 4000 db sertés kihelyezését kellene megoldani a településen, amelyhez a 
Munkaügyi Központ segítségét is kérni kellene. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érti a felvázolt problémát, de kicsiben kell elindulni. Óvatosan kell 
berendezkedni, és el kell telni néhány évnek ahhoz, hogy  fejlıdésnek induljon a sertéstartás. 
A 4000 db sertés kihelyezése véleménye szerint kicsit túlméretezett szám. Óvatos 
számításokkal kell elindulni, mert a felesleget most sem lehet értékesíteni. Elsı lépésként  
vágóhidat kell építeni, amellyel kapcsolatban  már vannak elképzelések. Lajkó András Dr 
Fazekas Miniszter úrhoz levelét személyesen adta át, amelyre a késıbbiekben fog válaszolni. 
 
LAJKÓ ANDRÁS megköszönte polgármester asszony közremőködését. 
 
KISS EDINA: érdeklıdött, hogy a Batthány út aszfaltozására lesz-e ebben az évben 
lehetıség, mivel az út nagyon rossz állapotban van, továbbá felhívta a figyelmet a vízelvezetı 
árkok hiányára is ebben az utcában. 
 
A feltett kérdésekre Fodor Imre válaszolt. 
 
FODOR IMRE: az út aszfaltozására ebben az évben nem lesz lehetıség a nehéz gazdasági 
helyzet miatt, de a lehetıségek függvényében megpróbálnak töltésanyagot biztosítani a 
javításhoz. Február, március hónaptól lesz lehetıség közmunkások foglalkoztatására,  akik az 
árokásást is el fogják végezni. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a költségvetés egyensúlyának helyreállítása érdekében 
fájdalmas intézkedéseket kellett meghoznia a Képviselı-testületnek. A jövıre nézve a 
Széchenyi-Terv adta lehetıségek kihasználását látja megoldásnak. A pályázatok március, 
május hónaptól kerülnek kiírásra, amelyet mind intézményi, mind önkormányzati szinten 
maximálisan ki kell használni. A pályázati lehetıségek kiterjednek – többek között – a 
belvízelvezetésre, a meliorációs tevékenységre, a turisztikai tevékenységek ösztönzésére, 
mezıgazdasági termelés növelésére- ennek keretén belül vágópontok létesítésére. 
 
HERMANN LÁSZLÓ: a településen a kedélyeket borzolja a mindennapos betörésekrıl, a 
kábítószer terjesztésrıl, valamint az uzsorázásról szóló hírek, egyesek szerint 
„rabszolgatartás” is folyik. Arról érdeklıdött, hogy az ilyenfajta ügyekben tudnak-e 
valamilyen lépést tenni?                  
 
FEJES ZOLTÁN: személy szerint 2008. óta tölti be jelenlegi funkcióját. A mindennapos 
betörésekrıl, rablás és garázdaság sorozatról szóló híreket  nem tudja, hogy ki generálja, de 
úgy veszi észre, hogy belsı, helyi lakos azért,  mert jól hangzik. Ebbıl az az igazság, hogy 
valóban történnek a településen betöréses lopások, ezek túlnyomórészében az elkövetık 
elfogásra kerülnek, és az ügyet átadják az ügyészségnek. Valóban úgy láthatják a kívülállók, 
hogy bizonyos értelemben nem igazán hatékony a munkájuk, de az elkövetkezendı 
idıszakban mindenféleképpen változás fog következni, hiszen a jelenlegi kormányzat elég 
sok olyan intézkedést tett, ami azt eredményezi, hogy a büntetés valóban büntetés legyen. 
Nem tud mást elfogadni, csak a száraz tényeket, ezek szerint valóban történik bőncselekmény 
a városban, de nem annyi, mint amennyit sok esetben bizonyos  személyek megpróbálnak 
generálni. Nem veszélyeztetettebb  Kenderes város, mint a többi hasonló 
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lakosságszámú, gazdasági fejlettségő település. Amikor a rendırség a Képviselı-testület 
ülésén beszámol munkájáról, bárki eljöhet. Azt tanácsolja, hogy minél többen jöjjenek el, ahol 
tájékoztatják a jelenlévıket arról,  hogy hány bőncselekmény történt, és mennyiben lett meg 
az elkövetı. Ne üljön fel senki  a „mendemondáknak”, híreszteléseknek, mert számtalanszor 
találkozik ı is vele, de nem tudja, hogy honnan indul.  Nagyon jó lenne, ha ez megszőnne a 
városban, mert tudja, hogy fıleg az idıs embereket mennyire zavarja ez. Szigorúan 
maradjanak a tényeknél. A kábítószer problémája társadalmi jelenség. Sajnos elkezdıdött a 
kábítószer mélyebb rétegekhez való „bejutása”. Eddig a kábítószer egy szők réteghez jutott el, 
amely fizetıképes kereslettel bírt. Ahogy elkezdıdött a szintetikus drogok elterjedése, az áruk 
csökkent, és egyre több az olyan ember, aki mindenféle szert kipróbál, ezért egyre szélesebb 
körbe jut el. A rendırség a rendelkezésre álló eszközeivel megpróbálja elsısorban a 
terjesztıket felelısségre vonni, és eljárás alá vonni. Ezekben az ügyekben tudnak eredményt   
felmutatni, de mivel ez egy társadalmi jelenség, egyre  többet kell a rendırségnek is tenni. a 
felderítés érdekében. Úgy gondolja, hogy nemcsak a felderítésre kell nagy hangsúlyt fektetni, 
hanem a megelızésre is. A megelızés céljából minél szélesebb körbe szeretnének eljutni a 
fiatalokhoz, gyerekekhez, és meggyızni ıket arról, hogy ne szedjék ezeket az 
egészségromboló szereket. Minden intézmény és önkormányzat rendelkezésére állnak, ık 
nem fogják az intézményeket megkeresni, de amelyik megkeresi ıket, oda elmennek és a 
korcsoportnak megfelelıen, az életkori sajátosságokat figyelembe véve tartanak elıadásokat. 
Az uzsorával kapcsolatosan  elmondta, hogy nincs olyan település, ahol ne jelentkezne ez a 
probléma. Ahhoz, hogy a rendırség ilyen ügyben eljárás alá vonjon valakit, azt megfelelı 
személyi és tárgyi bizonyítékokkal  kell alátámasztani. Az a baj, hogy nincs olyan sértett, aki 
jegyzıkönyvbe mondaná vallomását. Addig, amíg nincs ilyen személy, nem tudnak ezzel a 
ténnyel semmit kezdeni. Amit a rabszolgatartásról említett a hozzászóló, ha a kollegájának 
elmondja, hogy milyen információval rendelkezik, és ki ez a személy, a rendırség elmegy 
hozzá, de ehhez sértettet kell találni, ami nagyon nehéz. A magyar büntetıjogban a 
bizonyítási kényszer a rendırséget terheli. Amennyiben nem tudják úgy bizonyítani, hogy az 
a bíróságon is megállja a helyét, akkor nem tudnak az üggyel mit kezdeni. Vannak azonban 
elırelépések olyan szempontból, hogy nem kötelezı személyesen megtenni a bíróságon a 
vallomást. Azt kéri mindenkitıl, hogy ha tudomására jut bőncselekmény, forduljon 
bizalommal a rendırséghez. Ne üljenek fel olyan pletykáknak, hogy nincs értelme szólni.  
Bátran felvállalja, hogy Kenderesen nem rosszabb a helyzet, mint egy olyan településen, ahol 
keresztül megy a 4-es számú fıút. A kollegáival együtt azon vannak, hogy megtegyenek 
mindent  annak érdekében, hogy Kenderes egy nyugodt és kiegyensúlyozott lakókörnyezetet 
biztosító település legyen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  bemutatta a jelenlévıknek Dr Gaszparjan Karent, aki 2010. december 
1-tıl Kenderes Város jegyzıje. 
 
DR BUTYKA LÁSZLÓ: 2009. október 10-e óta a kisújszállási Rendırörs parancsnoka. Az 
eltelt idıszakban vizsgálták a bőncselekmények számát. A 2009-es évben 143 bőncselekmény 
történt, míg 2010-ben ez a szám 94. A 2011. januári statisztika szerint 3 betöréses lopás 
történt Kenderesen, és kb. két hete nem történt ilyen jellegő bőncselekmény a településen. A 
lopások vonatkozásában fontos, hogy vissza tudják adni az eltulajdonított értékeket. A 
kábítószerrel kapcsolatban összesen négy esetben indítottak eljárás, ebbıl 2 esetben érintett 
Kenderes is.  Az önbíráskodás az uzsora kérdésének a büntetıtörvénykönyvben 
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 megfogalmazott szakasza, amelyet bizonyítani kell. Szintén van kenderesi vonatkozása ilyen 
jellegő ügynek. Kérte, a hozzászólót, hogy részletesebben fejtse ki, hogy a rabszolgatartáson 
mit ért. A jövıben gyakrabban fogják a szórakozóhelyeket ellenırizni. Ennek kapcsán is 
felmerül a kábítószerrel kapcsolatos bőncselekmények visszaszorítása, hiszen a 
szórakozóhelyek azok, ahol a kábítószerek terjesztése nagy probléma, illetve az 
ellenırzésekkel lehet csökkenteni a garázdaságok számát is. Az önkormányzat rendırségnek 
nyújtott anyagi és tárgyi juttatásait megköszönte, melyre számítanak ebben az évben is. 
 
DR GASZPARJAN  KAREN: ı is hallott olyan híreket, hogy a településen sorozatos 
betörések, lopások vannak. Kapitány úr elmondása szerint „rend” van Kenderesen, és az 
elfogások is nagyobb arányban történtek. A rendırség tájékoztatása szerint a decemberi 
hónapban  egy betöréses lopás, négy lopás, két garázdaság történt a városban. Kéri a jelenlévı 
sértetteket, mondják el véleményüket ezzel kapcsolatban. 
 
HERMANN LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy a tegnapi napon érkezett-e a rendırséghez 
betöréses lopásról bejelentés? 
 
FARKAS ISTVÁN: 12 alkalommal törtek be hozzá úgy, hogy a gépparkból elvitték az 
alkatrészt, és a gázolajat. Egyik alkalommal sem térítettek meg semmit, és nyolc alkalommal 
kapott arról értesítést, hogy az eljárást megszüntették. Volt olyan eset, hogy tíz percen belül 
ott volt a rendırjárır,  Enyedi Lajos. Látszott, hogy  a gázolaj a gépkocsiból a kapuig folyt, és 
ı azt mondta, hogy itt megszőnt a hatásköre. Ezek nem mendemondák, hanem tények. Sok 
esetben nem is szólnak a rendırségnek. Számtalan olyan mezıgazdasági  gazdálkodó van, aki 
reggel megy dolgozni, és akkor veszi észre, hogy nincs gázolaja. Másik  esetet is említett, 
ahol a rendırırjárır felvette a jegyzıkönyvet, körbenézte  a tankot, amelynek a teteje széjjel 
volt verve, és azt mondta, hogy egy csapot kellene rátenni, és mikor a tulajdonos végzett, 
vegye ki a gázolajat, és vigye be. Nem azt mondta, hogy megpróbálják megkeresni az 
elkövetıt. Ismét elmondta, hogy ezek nem mendemondák, ezek tények. Ha kapitány úr 
megnézi a papírokat, látja, hogy hány esetben intézkedtek, és hány eset maradt csak a kockás 
füzetbe, valahol a járır zsebébe. 
 
FEJES ZOLTÁN: a kockás füzetrıl hallott, de ilyen nincs. Megszüntette, ahogy ide került. 
2008. óta  a karcagi rendırkapitányság vezetıje, attól számítva tud felelısséget vállalni a 
kollegáiért, azelıttrıl nem tud. A gázolajlopással kapcsolatban, nem Farkas István az egyetlen 
károsult, volt olyan éjszaka, amikor Kenderesrıl, a Kisújszállási elkerülı szakaszról, egy-két 
parkoló kamionból több ezer liter gázolajat vittek el. Fogtak meg elkövetıt, van lefoglalt 
gázolajuk, mert sajnos a tettenérés az ilyen ügyekben nagyon nehézkes. Volt olyan eset, hogy  
Kenderes határában megzavarták az elkövetıket, akik elmenekültek, és ott hagyták a 
gázolajat. Nem találták meg a gázolaj gazdáját. Nagyon nagy problémát jelent a gázolajlopás, 
és az is lesz továbbra is, amíg a gázolaj ára ilyen magas lesz. A  Karcagi Kistérségi Társulás 
pályázaton térfigyelı kamerákat nyert, amelybıl Kenderes négy darabot kapott. A 
kamerákhoz tartozó szerver és szoftver kapacitása olyan, hogy a négy darabon felül még 56 
darab kamerát bír el a rendszer. Javasolta, hogy a vállalkozók nézzék meg, hogy hogyan 
lehetne a kamerákat gazdaságosan, minél kisebb költséggel felszerelni. Akkor fog hatékonyan 
mőködni a rendszer, ha minden településen a 60 kamera mőködni fog. Sajnos a rendırségi 
létszámkeretek nagyon szőkösek, nem tudnak minden telephelyhez rendırt állítani. Azt 
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 tanácsolja, hogy próbáljanak a gazdálkodók összefogni, és a kamerákat felszereltetni. 
Örvendetes, hogy az elmúlt hónapokban csökkent a gázolajlopások száma. 
 
FARKAS ISTVÁN: ennek az is oka, hogy a téli hónapokban a mezıgazdasági munka 
szünetel, és a gépekben nincs üzemanyag. Most is ugyanúgy megnézik a gépeket az 
elkövetık, mert találnak nyomokat, csak nincs a gépekben üzemanyag.  
 
FEJES ZOLTÁN: amennyiben nyomot találnak, akkor szóljanak a rendırnek, aki 
lefényképezi a nyomokat, mert bizonyítási szinten is nagyobb az esélye annak, hogy az 
elkövetıt megfogják. 
 
FARKAS ISTVÁN: a rendır úr azt mondta, hogy nincs anyagi fedezete a rendırségnek a 
járırözéshez, ezért a gazdálkodók felajánlották, hogy saját gépkocsijukkal oda viszik a 
rendırt, ahova kell. A felajánlásra olyan  választ kaptak, hogy erre nem tartanak igényt. 
 
FEJES ZOLTÁN: kérte, nevezze meg azt a kollegáját, aki ezt mondta. 
 
FARKAS ISTVÁN: nem kívánta megnevezni az illetıt. 
 
FEJES ZOLTÁN: ezzel messzemenıkig nem ért egyet a rendırkollega szemszögébıl. Igenis 
ki kell használni az ilyen lehetıségeket. Azért kérte, hogy nevezze meg a kollegáját, mert ı is 
szeretne errıl vele elbeszélgetni, hogy miért utasítja el az ilyen ajánlatot. Mert ha azért 
utasítja el, mert nem akar dolgozni, akkor innentıl kezdve ı sem akar vele dolgozni. 
Megígérte, hogy amelyik rendır kollegájára panasz érkezik, azt korrekten ki fogja vizsgálni, 
és ha valóban hibázott a rendır, és vétett a szakmai protokoll ellen, akkor annak 
következménye lesz. Ehhez legyenek partnerek és beszéljék meg. Azokért a kollegáiért tudja 
vállalni a felelısséget, akikkel most együtt dolgozik. 
 
FARKAS ISTVÁN: 20-30 mezıgazdasági vállalkozó van. Ha beosszák, minden napra jut 
olyan vállalkozó, aki a gépkocsijával vállalja a rendır fuvarozását. 
 
FEJES ZOLTÁN: az, hogy a városban rend legyen, ez nem önös cél. Azért kell dolgozni, 
hogy élhetıbb környezet legyen egy városban. 
 
FARKAS ISTVÁN: azon a környéken, ahol lakik, az ún. „Szılıben” 30 évvel ezelıtt 
gyümölcsös volt és vetemény. Most egy darab fa  és vetemény sincs, mert az elültetett 
krumplit másnapra felszedik. Nem vetnek semmit az emberek, mert úgyis ellopják. 
 
FEJES ZOLTÁN: nem tudja garantálni, hogy a veteményt nem lopják el, de azt tudja 
mondani, hogy a rendırség megtesz mindent annak érdekében, hogy ezeket a személyeket 
elfogják. 
 
LUKÁCS KÁROLY: kapitány úrtól kérdezte, hogy mennyi költsége van a térfigyelı kamerák 
felszerelésének?  
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FEJES ZOLTÁN: a Karcagi Kistérségi Társulás pályázat útján nyerte a rendszert. A 
pályázatból a kistérség kapott egy szervert, ami üzemeltet  településenként 60 kamerát. A 
telepítést végzı cég vezetıjével történt tájékoztatás alapján a négy kamera és a szerver 
díjmentes, a további kamerák felszereltségének költsége attól függ, hogy hova szerelik fel. 
Amennyiben erre igény van, akkor a helyszínen fog a cég képviselıje árajánlatot tenni. A 
kamerák mőködtetését és üzemeltetését a Karcagi Kistérségi Társulással kell egyeztetni. A 
kamerák képe a rendırségre fut be, ahol figyelik a képernyıket. Tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi rendıri létszámhelyzet miatt szolgálatos rendır nem tudja végezni  az ellenırzést, 
ezért olyan elképzelése van, hogy a kistérség finanszírozza meg a szabadidıs rendır bérét, aki 
végzi a figyelést.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Képviselı-testületi ülésen is felvetıdött a térfigyelı kamerák 
számának a növelése. Figyelik a pályázati lehetıségeket, e tekintetben is. Amennyiben ilyen 
pályázat lesz kiírva, mindenképpen élni szeretnének vele, ugyanakkor a kistérségi társulási 
ülésen is szó volt arról, hogy a kistérségi társulás is további kamerák beszerzését fogja 
megpályázni. Bízik abban, hogy a település bekamerázása napirenden lesz, és a frekventált 
helyekre tudnak kamerákat kihelyezni. Ez nem kevés pénzbe kerül, jó lenne ezt települési 
szinten megoldani, és nem a vállalkozókat sújtani ezzel az anyagi teherrel. 
 
SZÉLL SÁNDOR: rendırkapitány úr olyan szépen „lefényezte” a rendıröket, hogy ennél 
szebben nem is lehet. Arra, hogy nyugodtan menjünk a rendırségre, azt mondja, ı már volt 
rendırkapitány úrnál, és olyan szépen kinevették, mintha egy kabarét hallgattak volna meg. 
Történt náluk egy betöréses lopás, szóltak a rendırségnek és a polgárırségnek. A polgárırség 
hamarabb odaért, mint a rendırség. Kiment a rendırség, és az egyik rendırnek szólt a 
polgárır, hogy menjenek el egy feltételezett gyanúsított lakására, kérjék számon, hogy hol 
tartózkodott. A rendır úgy válaszolt, hogy vigye el a polgárır a saját kocsijával. A polgárır 
mondta, hogy saját kocsijával ne menjenek, sétáljanak el, nem messzire van a lakás. Erre a 
rendır nyomdafestéket nem tőrı hangon válaszolt. Akkor minek jött ki a rendır, minek tartják 
az ilyen rendırt az adófizetık pénzén. A betöréskor, a helyszíni szemle során jegyzıkönyvet 
vettek fel, lábnyomokat rögzítettek, fényképeztek, amikor kiderült, hogy a fényképezıgépbe 
nem jó az elem. Ez nem az elsı eset volt, hallott olyat, hogy más betöréskor film nem volt a 
gépbe. Ez számára kicsit sértı, ahhoz képest, hogy parancsnok úr olyan szépen „fényezte a 
rendıröket”. A gyepmesterrıl annyit mond, hogy  nem tudja, hogy hol akarta összeszedni a 
kóbor kutyákat, mikor egész nap kocsikázott a rendır úrral. 
 
FEJES ZOLTÁN: valóban igaz, hogy Széll Sándor bent volt nála. Azt kikéri magának, hogy 
„ki lett nevetve”,  állítja, hogy foglalkozva lett a problémájával Meg lett büntetve a 
helyszínen, erre azt tudja mondani, hogy azt  minden magyar állampolgárnak tudnia kell, 
hogy abban a pillanatban, amikor aláírta, hogy elismeri a helyszín bírságot, jogerıre 
emelkedik. Ez ugyanígy el lett mondva a rendırségen is. Megismételte, hogy Széll Sándort 
nem nevette ki senki. 
 
SZÉLL SÁNDOR: amikor becsukta az ajtót,  nevetés tört ki a kapitány úr   irodájába. 
 
FEJES ZOLTÁN: emlékeztette Széll Sándort, hogy az ı ajtaját nem csukta be, mert az egész 
beszélgetés folyamán az ajtó nyitva volt. İ csak nyitott ajtónál hajlandó bárkivel beszélni, 
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 hogy az ilyen visszaélések, és ilyen mende-mondák ne forduljanak elı.  Az, volt a probléma,  
hogy Széll Sándor ment a 4-es számú fıúton egy munkagéppel, ahol ki volt téve, hogy tilos 
munkagéppel közlekedni, és nem volt nála semmiféle okmány. 
 
SZÉLL SÁNDOR: ez nem igaz, személyigazolvány és jogosítvány nem volt nála, ez a 
jegyzıkönyvbe is benne van. Ahol nem lehet behajtani, ott van „ kivéve célforgalom tábla”. 
 
FEJES ZOLTÁN: és ön milyen célból ment a 4-es számú fıúton? 
 
SZÉLL SÁNDOR: a magyarkai halastóhoz vitt terményt. Hogy menjen el oda? 
 
FEJES ZOLTÁN: tudomása szerint meg lett mutatva a térképen, hogy hol van a földút, hogy 
a halastavat megtalálja. Kéri, hogy ne provokálják egymást. Ha  provokálni akarja a 
rendırséget, és nincs megelégedve annak munkájával, akkor kéri, hogy ezt jegyzıkönyvbe 
mondja el, mert ki fogja vizsgálni, és ha  nem igaz amit elmondott, , akkor  rágalmazásért fel 
fogja jelenteni. „Fényezi” a rendıröket, mert mindenki megdolgozik azért, amit csinál, és az a 
rendıri állomány, amely most  a karcagi rendırségen van, nemcsak az adófizetık pénzét veszi 
el, hanem amikor árvíz volt Borsodban,  oda mentek, diplomával homokzsákot pakolni, és 
mennek a mai napig bárhova.  Felhívja  Széll Sándor figyelmét,  hogy olyat mondjon, amit 
tud bizonyítani, mert ha nem tudja, akkor számoljon azzal, hogy a hatóság megsértése, illetve 
a rágalmazás ugyanolyan büntetıjogi kategória, mint az egyéb más bőncselekmény. 
 
SZÉLL SÁNDOR: kérte kapitány urat, hogy kérdezze meg a mellette ülı ırnagy úrtól, hogy 
volt-e  a fényképezıgépbe elem és üzemképes volt-e? 
 
FEJES ZOLTÁN: a fényképezıgépbe nem volt film,  mert az digitális. 
 
SZÉLL SÁNDOR:  nem filmet mondott, hanem elemet. 
 
FEJES ZOLTÁN: filmet mondott. 
 
SZÉLL SÁNDOR: elemet is mondott, és filmet is. Náluk elem nem volt benne. 
 
FEJES ZOLTÁN: kéri, hogy itt zárják le a vitát. Ahogy a digitális gépbe nem kell film, úgy 
az elemet is vegyék ebbe a kategóriába.  
 
SZÉLL SÁNDOR: kéri parancsok urat, hogy mondja meg, hogy volt elem, vagy nem. 
 
FEJES ZOLTÁN: lezártnak tekinti az ügyet, és meg fogja kérdezni a kollegáit. Ennek az 
ügynek folytatása lesz az ırnagy úr részérıl is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kéri, hogy ezen a ponton fejezzék be vitát, mert ez nem a 
közmeghallgatás témája. Úgy ítéli meg, hogy a közrend, közbiztonság témája részletesen 
megtárgyalásra került.  Amennyiben valakinek ezzel kapcsolatban további véleménye van, 
közölje az illetékesekkel. Kapitány úrék figyelmét felhívja arra  a felajánlásra, amelyet a 
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 vállalkozók személyesen megtettek, hogy saját gépkocsival és üzemanyaggal besegítenek, 
amely nagy segítséget jelent a rendırség számára. 
 
 
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 
 
Elıterjesztés a önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentésérıl 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  2/2011.(I. 19.) Kt.számú határozata 
Az önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 258/2010.(XII.15.) Kt. számú 
határozatát végrehajtva az alábbiak szerint dönt: 
 

1./ A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalnál 2011. február 01-tıl 3 fı köztisztviselıi 
álláshelyet megszüntet. A költségvetési szerv vezetıje a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben köteles elvégezni. 

 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2011.02.01 
 
2./ A Képviselı-testület a Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégiumnál 2011. 

február 01-tıl 7 fı technikai közalkalmazotti álláshelyet megszüntet. A költségvetési 
szerv vezetıje a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben 
köteles elvégezni. 

 Felelıs: igazgató 
 Határidı: 2011.02.01 
 
3./ A Képviselı-testület a Kenderes Város Vízmőnél 2011. február 01-tıl 2 fı technikai 

közalkalmazotti álláshelyet megszüntet. A költségvetési szerv vezetıje a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkaügyi feladatokat határidıben köteles elvégezni. 

 Felelıs: intézményvezetı 
 Határidı: 2011.02.01 
 
4./ Az 1./-3./ pontokban rögzített döntés miatt a Polgármesteri Hivatal, a Kenderesi 

Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, Kenderes Város Vízmő, valamint Kenderes 
Város Önkormányzatának létszámkerete az alábbiak szerint alakul: 
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Létszámkeret  

csökkentés elıtt 2011. február 
01-tıl 

Polgármesteri Hivatal (Igazgatás) 42 39 
Kenderesi Szakiskola, Szakközépisk. és Koll. 84 77 
Kenderes Város Vízmő 26 24 
Kenderes Város Önkormányzata 409 397 

 
5./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

az 1./-3./ pontokban megszüntetett álláshelyeket legalább 5 évig nem állítja vissza, 
kivéve, ha – önkormányzati rendeleten, illetve többcélú kistérségi társulási határozaton 
kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

 
6./ Kenderes Város Önkormányzata költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a 

meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken, vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 
Kenderes Város Önkormányzata fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. A 
fenntartó pályázatot nyújt be a létszámcsökkentés támogatására. 

 
 

Errıl: 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Pardi Sándor igazgató, Helyben 
5./ Süveges Lajos intézményvezetı; 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 
 
Elıterjesztés ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 4/2011.(I. 19.) Kt. számú határozata 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 24.700.000,-Ft azaz Huszonnégymillió-hétszázezer 
forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program keretében a 
Kenderes, Szent István út 33/1. szám alatti orvosi rendelı és szolgálati lakás 
megvásárlásához és felújításához. 
 
Beruházás forrásai: 

Saját forrás: 1 300 000,-Ft 
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel: 24 700 000,-Ft 
Projekt összköltsége: 26 000 000,-Ft 

 
Hitel rendelkezésre tartási ideje: 2010. november 01. – 2011. február 28. 
 
Hitel lejárata: 2021. június 5. 
 
Türelmi idı: 2010. november 01. – 2011. szeptember 04. 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének 
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az idıarányosan képzıdı 
helyi és gépjármő adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a 
kenderesi 

Ingatlan megnevezése Út és házszám Helyrajzi 
szám 

Lakóház, udvar, g.é. Szent István út 32. 895 
Étterem, konyha Szent István út 52. 1145 
Bacsu lapos Béke út 1162/2 
Építési telek Petıfi út 4/B. 1293 
Orvosi rendelı és szolgálati lakás Szent István út 33/1. 5/10 

ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 
42.000.000,-Ft összeg erejéig. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 190/2010.(X.27.)Kt. számú 
határozat. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

  2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 
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4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

 
Elıterjesztés ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  4/2011.(I. 19.) Kt. számú határozata 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 9.902.500,-Ft azaz Kilencmillió-kilencszázkettıezer-
ötszáz forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program 
keretében a mőfüves pálya megvalósításához. 
 
Beruházás forrásai: 

Saját forrás: 1 000 000,-Ft 
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel: 9 902 500,-Ft 
Projekt összköltsége: 10 902 500,-Ft 

 
Hitel rendelkezésre tartási ideje: 2010. november 01. – 2011. február 29. 
 
Hitel lejárata: 2021. június 5. 
 
Türelmi idı: 2010. november 01. – 2011. szeptember 04. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének 
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az idıarányosan képzıdı 
helyi és gépjármő adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a 
kenderesi 

Ingatlan megnevezése Út és házszám Helyrajzi 
szám 

Lakóház, udvar, g.é. Szent István út 32. 895 
Étterem, konyha Szent István út 52. 1145 
Bacsu lapos Béke út 1162/2 
Építési telek Petıfi út 4/B. 1293 
Orvosi rendelı és szolgálati lakás Szent István út 33/1. 5/10 
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ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 
42.000.000,-Ft összeg erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 189/2010.(X.27.)Kt. számú 
határozat. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

  2./ Dr.Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 

 

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: összegezve az elhangzottakat, úgy ítéli meg, hogy hasznos volt az 
összejövetel.  Azt tervezi, hogy a jövıben nemcsak évente egyszer találkoznak ilyen 
fórumokon, hanem különbözı témákban tartanak hasonló rendezvényeket. Köszöni 
mindenkinek a részvételt.  
 
A közmeghallgatást 19 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

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



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 
órakor, Kenderesen a Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. 
– 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 19-i ülése  
napirendjének elfogadása       1/2011. 
 
1.) Kenderes Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának 
     megtárgyalása        ----- 
 
2.) Az önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentésérıl 2/2011. 
 
3.) ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl  3/2011. 
 
4.) ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 4/2011. 
 


