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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 7 
fı van jelen. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı 
napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.  
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2012.(II.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 6-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 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a Karcagi Rendırkapitányság vezetıjét és Antal Szabolcs 
ırsparancsnok urat. Tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban személyi változás történt a 
karcagi kapitányságon, így a jövıben a kapitányság Szitár Ferenc r. alezredes vezetésével 
végzi a munkáját. Elmondta, hogy nincs megelégedve a település közrend- közbiztonsági 
helyzetével. Továbbra is kiáll azon határozott kérése mellett, hogy a településnek önálló 
rendırei legyenek, akik a településen élnek és a nap 24 órájában elérhetık. Az önkormányzat 
az elızı rendıri vezetés minden olyan kérését teljesítette, amely elısegítette a közrend- 
közbiztonság javítását és hozzájárult ahhoz, hogy élhetıbbé váljon a település. Gondol itt a 
polgárırség megújítására és taglétszámának növelésére, számítógép biztosítására, a rendırök 
lakhatási gondjának megoldására. Mindezek ellenére úgy érzi, hogy a rendırség részérıl tett 
ígéretek csak ígéretek maradtak, amelyeket nem sikerült betartani. Kérte a kapitány urat, hogy 
megvalósítandó célként, határidı megjelölésével nyilatkozzon arról, hogy az ígéreteket mikor 
tudja megvalósítani. Békétlenek a kenderesi lakosok, hiszen nem merik pár órára sem 
felügyelet nélkül hagyni az ingatlanukat. 
 
SZITÁR FERENC egyetért az elhangzottakkal. Megköszönte az önkormányzat eddigi 
támogatását és a polgárırség aktív közremőködését. A magyar rendırségnek 2012. évben át 
kell alakulni, mivel már nem elég az a régi szlogen, hogy „szolgálunk és védünk”. A magyar 
rendırségnek a jövıben szolgáltatni kell, és ki kell szolgálni a polgárok igényeit. Véleménye 
szerint, ma Magyarországon az az elvárás, hogy mindenki érdekeit képviselve, minden 
hatósággal együttmőködve, tudása legjavát nyújtva mentse meg a polgárait. A magyar 
rendırségre ezen belül hárul egyfajta feladat. A rendırség feladata a bőnesetek 
megakadályozása, az elkövetett bőncselekmények felderítése, és annak elérése, hogy minden 
polgár biztonságban érezhesse magát. Egyetért, és jogosnak tartja az önkormányzat és a 
település lakóinak azon igényét, hogy a településen rend, nyugalom és kevesebb bőneset 
történjen. A 2011. évi statisztikai adatok szerint, a százezer lakosra jutó bőncselekmények 
száma országosan 24 bőneset. Kenderes tekintetében ez a statisztikai számadat 26, ami kicsit 
kedvezıbb az országos átlagnál. A polgármester asszony markánsan megfogalmazta azon 
elvárását, hogy a településnek saját rendırökre van szüksége. A rendırség 2012. évi 
struktúrájába azonban nem fér bele a saját rendır iránti elvárás. A klasszikus értelemben vett 
kmb-s rendteremtı, professzionális rendırség a mai szervezeti felépítésbe már nem állítható 
vissza. Olyan rendırségre van szüksége az országnak, amely a struktúrába beépülve 
hatékonyan és jól tud mőködni a településeken. A Karcagi Rendırkapitányság hat település 
felett diszponál, ahol több mint hatvanezer ember él, és a települések viszonylag nagy 
távolságra helyezkednek el egymástól. A hatékony rendırségi munkához nélkülözhetetlen a 
polgárırség, az önkormányzat és lakosság segítı szándéka. Bízik abban, hogy a közös 
együttmőködés idıvel meghozza a kívánt eredményeket. A jelenlegi szervezeti hierarchia 
alapján a Karcagi Rendırkapitányság diszponál  Kisújszállás felett, Kisújszállás pedig 
Kenderes felett. Ezen a szervezeti struktúrán nem tud változtatni. Nagyobb rendıri létszámot 
igénylı feladat végrehajtásához szükség van a többi település rendıreinek az elvonására is. A 
24 órás rendıri jelenlét biztosításához hat rendırre lenne szükség. Az érvényben lévı 
állománytábla szerint Kenderes rendırırs illetékességi területén hét fı teljesít szolgálatot. A 
Hét fıbıl két fı olyan próbaidıs rendır, aki még önálló intézkedési jogkörrel nem 
rendelkezik. A kenderesi ırsparancsnoki feladatokat Antal Szabolcs látja el, aki a nap 24 
órájában rendelkezésre áll. A kapitány szintén a nap 24 órájában rendelkezésre áll, és az év 
365 napjában szolgálja a közérdeket, illetve megpróbál megfelelni a polgárok és az egyéb  
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társadalmi elvárásoknak. Ez a jövı. A rendıri tevékenységet megpróbálja célirányosítani. 
Megállapodtak abban, hogy a helyi polgárırség részére rendelkezésére bocsátanak olyan 
adatokat, amelynek birtokában hatékonyabbá tudják tenni a szolgálatszervezésüket. Minden 
héten komoly egyeztetéseket folytat a parancsnokokkal annak érdekében, hogy az azonnali 
beavatkozást igénylı helyzeteket minél hatékonyabb tudják megoldani. Az elmúlt idıszakban 
bekövetkezett eredményes felderítésekbıl adódó bőnhelyek reális alapot adnak arra, hogy az 
elindított munkafolyamat mőködıképes legyen. Szeretné, ha meg tudnának állni a prevenció 
küszöbén, és a bőncselekmények nem történhetnének meg. E jövıkép megvalósításához 
szeretné megnyerni az állományát, ami esetenként nem könnyő feladat. Szeretné elérni, hogy 
munkatársai a rendırséget ne csupán egy munkahelynek tekintsék, hanem a hivatásuknak. 
Örömmel tapasztalta, hogy elindult egy kedvezı folyamat, kialakulóban van egy pozitív 
rendıri szakmai énkép, amelyben a kollégák örömüket lelik, és sikerorientálttá válnak. A 
helyi rendırök tekintetében nagyon nagy segítséget jelent az önkormányzat lakhatásra 
biztosított támogatása, amelyért köszönetét fejezte ki. Ezen túl megköszönte a rendırség 
épületén elvégzett kisebb felújítási munkákat.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ konkrét eredményeket vár a rendırségtıl. Az önkormányzat a jövıben 
is minden segítséget megad a rendırségnek a település közbiztonsági helyzetének a 
javításához. Kiemelte az összefogás jelentıségét. A közös cél megvalósítása érdekében úgy 
gondolja, hogy az önkormányzaton és a polgárırségen túl, a civil szervezeteknek és 
valamennyi lakosnak tisztában kell lenni az összefogás jelentıségével  és az egymás iránti 
felelıséggel.  
 
ANTAL SZABOLCS arra törekszik, hogy a kenderesi rendıröket Kenderesre hozza, azonban 
a településeknek segíteni kell egymás munkáját. İszintén örül annak, hogy pozitív irányú 
változás történt a rendırség és a polgárırség együttmőködésében. Köszönetét fejezte ki Czakó 
István vezetınek és a polgárıröknek a közrend, közbiztonság érdekében végzett áldozatos 
munkájukért, és az önkormányzat támogatásáért. Minden igyekezetével azon munkálkodik, 
hogy a kapitány úr által meghatározott célok megvalósításra kerüljenek.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megítélése szerint, a közbiztonság javításával kapcsolatban nagyon 
sok még a tennivaló. Az eredmények eléréséhez nélkülözhetetlen a megfelelı jogszabályi 
háttér biztosítása, a polgárırség és a lakosság rendırséggel történı együttmőködésének a 
további erısítése. Az elmúlt idıszakban a helyi polgárırség megújult, melynek köszönhetıen 
a taglétszáma 60 fıre emelkedett. A taglétszám további növelésével megoldható lenne, hogy 
minden éjszaka szolgálatot adjanak a polgárırök. Úgy gondolja, hogy a lakosság hozzáállásán 
még sok javítani való van. Nagyon fontosnak tartja, hogy a rendırség látható legyen a 
településen, mivel ez növeli a polgárok biztonságérzetét. Úgy gondolja, hogy az egyenruha 
használata tekintélyt kölcsönöz a rendıröknek. Célszerőnek tartaná, ha a rendırség a sikeres 
felderítésekrıl a helyi újságon keresztül tájékoztatást nyújtana a lakosságnak. A településen 
súlyos problémát jelent a kábítószer terjesztése és fogyasztása. A kábítószer megvásárlásához 
szükséges pénz elıteremtése generálja a betörések számát. 
 
SZITÁR FERENC: a polgárırség hatékonysága nem feltétlenül függ a taglétszámtól. Úgy 
gondolja, hogy az eredményes mőködést a polgárırök aktivitása jobban befolyásolja, mint a 
tagok száma. A felderítések tekintetében a megfelelı kommunikációt nagyon fontosnak tartja,  
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ezért a jövıben élni fog azzal a lehetıséggel, hogy a helyi lapban tájékoztatást adjon a sikeres 
intézkedésekrıl. Álláspontja szerint, az nem elegendı, ha a rendır csak látható. A rendır 
feladata, hogy lássa, vegye észre a bőnelkövetést, és szakszerően intézkedjen. A rendırség 
átalakítása során folyamatosan sor kerül az egyenruhák cseréjére is. A próbaidıs rendırök 
egyenruhája a készenléti rendırség egyenruhájához hasonlít, ezért ıket tévedésbıl gyakran 
készenléti rendıröknek nézik. A készenléti rendırség esetenkénti megjelenésével nem tudja 
folyamatosan biztosítani a közrendet. A készenléti rendırség nem feltétlen tud beilleszkedni 
az adott település problémakörébe, mivel csak eseti jelleggel tartózkodik ott. Rendıri 
intézkedéseik sokkal koncentráltabbak, ezért nem tudnak szelektálni. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy 2012. április 15-étıl változik a bőncselekményi értékhatár 20.000,- Ft-ról 
50.000,- Ft-ra. A szabálysértési eljárásban is lehetıséget ad a jogszabályi háttér a szabadság 
elvonására. Nagyon nagy problémát jelent a prostitúció. A prostitúció büntetése sajnos nem 
áll arányban az üldözésére fordított energiával. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy az iskola és a lakosság részérıl is pozitív 
visszajelzések érkeznek a polgárırség tevékenységével kapcsolatban. A közbiztonság javítása 
érdekében úgy gondolja, hogy mindenképpen szükség van a polgárırség támogatására. A 
polgárırség tagjai járırszolgálat teljesítésével, a lakosság egy szők része kisebb-nagyobb 
anyagi támogatással segíti elı a közbiztonság javítását. Javasolja, hogy a helyi lapban a 
polgárırség számlaszámának a közzétételével biztosítsanak lehetıséget azok a lakosok, akik 
anyagilag szeretnék támogatni a polgárırség munkáját. 
 
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy az uzsorásokkal szemben van-e valamilyen elképzelése 
a rendırségnek. Nagyon nagy problémát jelent ez a településen, hiszen az egyébként is nehéz 
anyagi körülmények között élı emberek az uzsorások miatt még inkább kilátástalan helyzetbe 
kerülnek, és az önkormányzathoz jönnek segélyért. Országos szinten már történtek 
intézkedések ebben a kérdésben. A településen viszonylag nagy számban fordulnak elı 
kerékpárlopások. Úgy hallotta, hogy a tolvajok sok esetben megrendelésre lopják el a 
kerékpárokat, és orgazdáknak adják el. Véleménye szerint, az orgazdák felderítésével 
csökkenteni lehetne a kerékpárlopások számát. Nem ritka azonban az sem, hogy az 
eltulajdonított kerékpárokat feldarabolják és az illegálisan mőködı fémkereskedıknek adják 
el. Az Alaptörvénybe beépült a személyi biztonság és a vagyonvédelem. Több személy úgy 
értelmezi ezt a rendelkezést, hogy a jövıben különbözı eszközökkel megvédheti önmagát és a 
tulajdonát. Érdeklıdött, hogy a tulajdon védelme érdekében jelenleg milyen eszközök 
használata engedélyezett. Felvilágosítást szeretne kérni arra vonatkozóan, hogy a bírósági 
végrehajtónak a rendırség milyen segítséget adhat. Szeretné, ha a kenderesi rendırök 
egyenruhában járnának. 
 
SZITÁR FERENC: amennyiben a jogszabályi háttér hazánkban is olyan lenne mint 
Amerikában, és az a bizonyító erı ami, a rendırségbe vetett hit mögött áll, akkor valószínő, 
hogy Magyarországon is gyorsabban lenne rend. A kábítószer fogyasztás és terjesztés 
mindennapos problémát okoz. A tiltott szerek listája naponta frissül. Sajnos az tapasztalható, 
hogy a kábítószer fogyasztás és a vagyon elleni bőncselekmények generálják egymást. A 
kábítószer tekintetében Magyarország jelentıs tranzit országnak tekinthetı. A kis települések 
a nagy városokkal szemben kedvezıbb helyzetben vannak, ennek ellenére a kábítószerrel 
kapcsolatban ezeken a helyeken is van tennivaló. A felderítést operatív háttérrel végzi a 
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rendırség, ezen túl sok esetben alkalmaznak drogtesztet. A kábítószer elleni hatékony 
fellépéshez szükség van az állampolgárok visszajelzésére és segítségére is. Az uzsora 
bőncselekmények bizonyítása nagyon komplex folyamat. A sértett valamilyen ok-okozati 
összefüggésben érdekelt abban, hogy megvalósuljon a cselekmény, hiszen így jut pénzhez, 
ezáltal azonban kizsákmányolttá, áldozattá válik. Ez egy olyan ördögi kör, amelybıl nagyon 
nehéz kiszállni. Mezıtúron és Tiszaburán jelentıs eredményeket értek el, ahol az 
akaratmegtörı – akarathajlító erıszakos rendıri fellépés kedvezıen generálta a sértetti oldal 
aktivitását. A kerékpárlopásokkal kapcsolatban elmondta, hogy gyakoriak az úgynevezett 
utazó tolvajok, akik Karcag és Kisújszállás felıl vonattal érkeznek. A kerékpár 
tulajdonosoknak szeretne lehetıséget biztosítani arra, hogy digitális fényképet készíttessenek 
a kerékpárjukról, rögzítsék az azonosító számot és az egyedi azonosító jeleket. Az 
eltulajdonított kerékpárok azonosításánál ezek az adatok nagy segítséget jelenthetnek. 
Adatvédelmi szempontból azonban jelenleg még aggályos ezeknek az adatoknak a tárolása. A 
színesfém felvásárlással kapcsolatban elmondta, hogy minden egyes felderítés után felveszi a 
kapcsolatot a NAV-val. Az illegális színesfém felvásárlás megakadályozására a NAV-nak 
hathatós eszköz áll a rendelkezésére. Az Alaptörvény személy és vagyonvédelmi 
rendelkezéseivel kapcsolatban elmondta, hogy nem szeretné, ha a lakosság nagy számban 
fegyverkezne. Ma legálisan lehetıség van gázriasztó fegyver önvédelmi célú tartására 
engedély nélkül, lakóingatlanon belül. Az az én-tudat és öntudat, ami az amerikai 
társadalomban megfogalmazódik a személyes javakhoz főzıdı társadalmi érdek mellé, az ma  
Magyarországon még gyermek cipıben jár. Bízik abban, hogy megfelelı jogszabályi háttérrel 
mindenki számára megnyugtatóan rendezıdik ez a kérdés. A bírósági végrehajtók munkáját 
hivatalos megkeresés alapján segítik. A rendıröknek jogszabályi felhatalmazás alapján 
kötelessége elısegíteni ezeket az intézkedéseket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megköszönte az alezredes úr és az ırsparancsnok úr közrend, 
közbiztonság témakörben nyújtott tájékoztatását. 
 
 
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 
 
Tájékoztatás az egészségügyi alapellátásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ örömmel tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy Dr. Bencze Miklós és 
felesége úgy döntött, hogy Kenderesre települ és bekapcsolódik a település egészségügyi 
alapellátásába. A háziorvosi tevékenységhez kapcsolódó engedélyek beszerzése jelenleg 
folyik. A képviselı-testület januári ülésén döntött a gyermekkörzet megszüntetésérıl és a két 
felnıtt háziorvosi körzet vegyes körzetté nyilvánításáról. Az önkormányzat minden segítséget 
megad az orvos házaspárnak ahhoz, hogy minél zökkenımentesebben be tudjanak illeszkedni 
a település életébe. Bízik abban, hogy az adminisztrációs folyamat felgyorsul, és április 1-tıl 
praxisjoggal rendelkezı háziorvosként végezheti Dr. Bencze Miklós a munkáját. A 
gyermekkörzet megszüntetése miatt, szükséges az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 5/2009.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása. A bánhalmi körzet 
változatlan formában felnıtt háziorvosi körzetként mőködik tovább, viszont a Bánhalmán élı 
0-14 éves korú gyermekek ellátását a jövıben Dr. Barta Zsuzsanna az I. körzet háziorvosa 
látja el. A háziorvosok a rendelet melléklete alapján elvégezték a körzetek felosztását. A  
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gyermekorvosi ellátást heti egy alkalommal gyermek szakorvosi rendeléssel kívánják 
kiegészíteni. A Területi ÁNTSZ vezetı fıorvosa is támogatta a gyermekorvosi körzet 
megszüntetését tekintettel az országos szinten jelentkezı gyermekorvos hiányra. 
 
DR. BENCZE MIKLÓS a kollégákkal azon munkálkodnak, hogy a gyermekkörzet 
megszüntetése miatt, a gyermekek ellátása ne szenvedjen csorbát. A heti egyszeri gyermek 
szakorvosi rendelést megfelelı szakember bevonásával fogják biztosítani. 

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy a gyermekrendelési idı meg lesz-e tartva, és 
gyermekek körzetbe sorolása hogyan történt meg. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA az I.-II-es felnıtt körzet beosztása nem változott. A gyerekek 
esetében szükség volt némi módosításra, mivel az I-es körzetben több gyermek van, ezért 
ebbıl a körzetbıl öt utcát áttettek a II-es körzetbe. A körzetmódosítással kapcsolatban a 
lakosságnak egyébként nincs teendıje. A felnıtt rendelési idın belül úgy tervezi, hogy 
elkülönít egy olyan idıpontot, amikor csak gyermekeket vizsgál, de lesz olyan idıszak is, 
amikor a felnıtt és gyermek ellátás egy idıben történik.  
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a szülık milyen formában értesülnek a változásról. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA a módosítással érintett utcákban a szülıket írásban tájékoztatják a 
változásról. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN kérte a képviselı-testületet, hogy döntsön az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
3/2012.(II.7.) önkormányzati rendelet 

 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2012. február 6. 
 
 
 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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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 2011-es év nem volt könnyő az önkormányzatok számára. A 
nehézségek ellenére az elmúlt évben az önkormányzat megırizte a mőködıképességét. A 
képviselı-testület 32 alkalommal, a bizottságok 41 alkalommal üléseztek. A bizottságok 78 
esetben hoztak határozatot, a képviselı-testület 43 rendeletet alkotott és 243 határozatot 
hozott. A település állandó lakosságszáma 4831 fı. Az elmúlt évben 39 születés és 85 
haláleset történt. Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 1.340.170,- e Ft volt, az idei évi 
költségvetést 1.223.954 e Ft bevételi és 1.320.078 e Ft kiadási elıirányzattal tervezik. A 124 
millió forintos hiányt sikerült 93 millió forintra csökkenteni. Az önkormányzatoknak 2012. 
évben még lehetısége nyílik forráshiányos pályázat benyújtására. A 2013. évi költségvetést 
azonban már hiány nélkül kell tervezni. Az intézményeket további racionalizálásra kérte. Az 
államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet alapján 2012. évben valamennyi 
intézménynek elemi költségvetést kell készíteni. Véleménye szerint, a település 
legfajsúlyosabb problémája a foglalkoztatás és a közbiztonság. Mind a két területen történtek 
elırelépések, ennek ellenére azonban nagyon sok még a teendı. A munkahelyteremtés 
kapcsán a közmunka programról, az Ábrahám Kft. által biztosított néhány hónapos 
foglalkoztatási lehetıségrıl, a HFJ Kft. szolgáltatásainak a bıvítésérıl tud beszámolni. A 
napelem gyárhoz kapcsolódó munkahelyteremtı beruházással kapcsolatban elmondta, hogy 
elkészültek a tervek, a földterület mővelésbıl történı kivonása és ipari területté nyilvánítása 
megtörtént. Az önkormányzat még mindig nagyon nagy reményekkel tekint a beruházás elé, 
hiszen 80-100 fı foglalkoztatása valósulhatna meg. Jelenleg a beruházók a pályázati lehetıség 
megnyílására várnak. A közmunka program keretében az elmúlt évben közel 400 fıt 
foglalkoztatott az önkormányzat. Ezt a foglalkoztatási formát azonban nem tartja 
hatékonynak. Változást remél a 2012. évi Start munkaprogramtól, hiszen ez a program az 
értékteremtést célozza meg. A személyi kiadások mellé párosul anyagköltségre, 
gépbeszerzésre biztosított összeg is. Ebben a programban már nem csak köztisztasági 
feladatokat fognak ellátni az emberek, hanem olyan munkát végeznek, amellyel értéket 
teremtenek a településen. A feladatok között szerepel a Kakat híd balesetmentessé tétele, a híd 
mellett átvezetı járda építése, a tésztaüzem beindítása, a mezıgazdasági termelés. A program 
keretében lényegesen kevesebb ember foglalkoztatását tudják biztosítani, ezért nagyobb 
lehetıség van a megfelelı emberek kiválasztására. Azokra az emberek számítanak, akik 
becsületesen ledolgozzák a törvényes munkaidıt, és akiktıl eredmény várható. A 
mezıgazdasági jellegő munka magában foglalja az önellátásra történı berendezkedéshez a 4,2 
hektáros terület megmővelését. A mezıgazdasági termelés Kenderesen és Bánhalmán fog 
megvalósulni. Az önellátás megvalósításához a jövıben a mezıgazdasági termelés mellett az 
állattartást is szeretnék bekapcsolni a programba. Nagyon bizonytalan a középiskolák sorsa. 
Az önkormányzat önként vállalt feladatából adódóan a középiskola nem részesülhetett az 
ÖNHIKI-s forrásból. A középiskola 2012. évi költségvetését hiány és önkormányzati 
támogatás nélkül tervezte meg. Bízik abban, hogy a középiskola betervezett bevételei 
teljesülnek, ellenkezı esetben csak önkormányzati támogatással biztosítható a  
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mőködıképessége. Az intézményhálózat mőködtetésére az önkormányzat éves szinten saját 
bevételeibıl 320 millió forintot fordít. 2013. január 1-jétıl az általános iskolai oktatást átveszi 
az állam. Az átadással kapcsolatban jelenleg még számos kérdés tisztázatlan. Úgy gondolja, 
hogy csak szigorú gazdálkodással tud talpon maradni az önkormányzat. A jogi képviselı 
tájékoztatta, hogy a szennyvizes pert elsı fokon az önkormányzat megnyerte. A Tatabányai 
Városi Bíróság döntése számára nagyon nagy erkölcsi elismerést jelent, mivel a beruházással 
rengeteg rosszindulatú és alaptalan támadást kellett elszenvednie. A lelkiismerete mindvégig 
tiszta volt, és külön öröm számára, hogy ebben a bírósági ítélet is megerısítette. A per 
valószínőleg folytatódik másod fokon, de a jogi képviselı tájékoztatása szerint a keresetnek 
nem volt egyetlen olyan pontja sem, amiben a bíróság helyt adott volna az alperesnek. Az 
önkormányzatot közel 50 millió forint illeti meg a kamatokkal és egyéb költségekkel együtt. 
Bízik abban, hogy a képviselı-testület bölcs döntést fog hozni a pénz felhasználásáról. Az 
oktatási intézmények közül az óvodai nevelés biztosítása továbbra is önkormányzati feladat 
marad. Az intézmény szakmai tevékenységét szakértıi névjegyzékbıl felkért külsı 
szakértıvel világítatják át. Jelentıs változást eredményez ebben az évben a víz- és 
szennyvízzel kapcsolatos feladatok átadása. A kínálkozó lehetıségek közül az önkormányzat 
valószínőleg a Tiszamenti Regionális Vízmőhöz fog csatlakozni. A 2012-es év a változások 
éve lesz, a második félévben folytatódik a közigazgatás átszervezése, a járási hivatalokhoz 
történı feladatátcsoportosítások, a helyi struktúra átszervezése. Sürgetı feladatként 
jelentkezik a II. számú háziorvosi szolgálat akadálymentesítésének a megoldása. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 18 óra 50 perckor 
bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2012. február 6-án 17 órakor, Kenderesen a 
Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. - 
 
 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
 
Napirend:          Szám: 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.  

február 6-i ülése napirendjének elfogadásáról    5/2012. 
 

1./ Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetérıl    ------- 
 
2./ Tájékoztatás az egészségügyi alapellátásról    
 
 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012.(II.7.) 
 önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek  
 megállapításáról 
 
3./  Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési     ------ 
 koncepciójáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


