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órakor, Kenderesen a Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt 
ülésén. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné,  
Veresné Nagy Margit képviselık, Krokavecz László alpolgármester.- 
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Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Darmosné Örökös 
Tóth Edit, Fodor Imre, köztisztviselık, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár 
intézményvezetıje, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézmény 
intézményvezetıje, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje, Ács Andrea 
Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Penti Gusztáv a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Teleki Zoltán r. ırnagy a Karcagi Rendırkapitányság 
megbízott vezetıje, Dr. Ila Erzsébet, Bodor Tamás, Lajkó András, Szél Sándor, Kovács 
József, Farkas István, Juhász Miklós, Veresné Czudor Mária, Puporka Istvánné, Rézmőves 
Csaba, Csató György, Czakó István, Konch Ferencné, Türk István, Fodor Imréné érdeklıdık, 
Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 2. 
napirendi pontként a II-es számú általános iskola főtéskorszerősítéséhez kapcsolódó elvi 
döntés, 3. napirendi pontként a vállalkozási szerzıdés a KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító 
számú, „Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen” 
címő projekt keretében tervezıi feladatainak ellátására elvi vízjogi létesítési engedélyes 
tervek és FIDIC sárga könyv szerinti tender tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról elıterjesztés, 4. napirendi 
pontként a rendırség épületének felújításáról szóló vállalkozási szerzıdés módosítása, 5. 
napirendi pontként az utcanév módosításokról szóló tájékoztató kerüljön megtárgyalásra. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.  
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2013.(II.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. február 6-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
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 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
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 az önkormányzatok 
helyzetén. 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 az önkormányzat 
költségvetését hiány nélkül kell megtervezni. A képviselı-testület döntése alapján 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 és a meglévı 
intézményektıl zárolják ezt az összeget. Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselı-testület 
tárgyalásokat folytat a Római Katolikus Egyházzal az oktatási intézmények egyházi 
fenntartásba adásáról. Nagyon szeretné, ha az óvoda és az általános iskola egyházi 
fenntartásba kerülhetne. Úgy gondolja, hogy ebben az eldurvult, elvadult világban igen nagy 
szükség van az egyházi tanításra. Véleménye szerint, az egyházi nevelést kisgyermek korban 
kell elkezdeni ahhoz, hogy a késıbbiekben a gyerekek meg tudják különböztetni a jót a 
rossztól, és megfelelıen be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Tájékoztatásul elmondta, 
hogy 2013. január 1-tıl megkezdték mőködésüket a járási hivatalok. Kenderes városa a 
Karcag járási hivatalhoz tartozik, ahova a kenderesi hivatalból 5 fı köztisztviselı került 
áthelyezésre. 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. 
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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. 
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. Munkáját ezúton 
is megköszönte. Az utak egyenetlenségét megszüntették. Az utak mentén belógó ágakat, 
illetve  sövényeket 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  
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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 segítkezik, részt vesz a beszállításában, 
elraktározásában. Négy fı három hónapon keresztül cserjézést végez.  
A „Közút karbantartási projekt”  keretében közterületen levı utak valamint gyalogjárdák 
felújítására nagy hangsúlyt kíván fektetni. Rendelkezik néhány olyan belterületi úttal, 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. Az önkormányzat biztosít lánctalpas tolólapot, tárcsát, 
vontató jármővet, 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 tesszik 
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  
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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) 

- 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 lehetıségük 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  
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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 
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,  
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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 településünkön. Kiemelt feladatának tekinti a 
munkahelyteremtést. Tisztában van azzal, hogy az önkormányzat által biztosított START 
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. 
Bízik abban, hogy a 2014-es év az elmozdulás éve lesz, és a hazai és EU-s pályázati források 
maximális felhasználásával mérhetı és látható eredményeket tudnak elérni.  

H o z z á s z ó l á s 

KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a tájékoztatóban elhangzott az illegális hulladéklerakó-helyek 
felszámolása. Érdeklıdött, hogy az építési törmeléket hova lehet elhelyezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a MÉM telep kijelölt területére szeretnék az engedélyt megkérni. 
 
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 20/2013.(II.6.) 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. 
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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 
 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. 
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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. 
 
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; 
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- 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 
 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. 
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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 

 
 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,- 

 
 
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 II-es számú általános iskola főtéskorszerősítéséhez kapcsolódó elvi 
döntésrıl 
 
OROSZ MIHÁLY: a Képviselı-testület 2011-ben pályázatot nyújtott be a KEOP 
főtéskorszerősítési konstrukcióra. A pályázat három épületet foglalt magában: bánhalmi 
iskola-óvoda épülete, a polgármesteri hivatal és az általános iskola II-es számú épülete. Az 
eredeti pályázathoz képest annyi változás történt, hogy az elızetes energetikai számítások 
alapján a leghatékonyabb megtérülés az általános iskola II-es épületénél érhetı el. A pontos  
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költségvetés még nem ismert, a pályázathoz 15 %-os önerıt kell biztosítani. Kéri a képviselı-
testület elvi hozzájárulását a pályázat benyújtásához. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a képviselı-testület a középiskola vonatkozásában 
kíván-e pályázatot benyújtani a főtéskorszerősítésre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben a pályázatban nem szerepel a középiskola. A három említett 
intézmény közül is csak II. számú épület esetében tudják olyan megtérülési számításokkal 
alátámasztani a pályázatot, ami megfelel a pályázati feltételeknek. Minden intézménynél 
szükség van a főtéskorszerősítésre, ezért 2014-ben ismét szeretnének pályázatot benyújtani. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2013.(II.6.) Kt. számú határozata 
az Új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú, 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezéső 
pályázati konstrukció benyújtásáról 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Új Széchenyi 
Terv, Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú, 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 
elnevezéső pályázatra pályázatot kíván benyújtani.  
A pályázat keretében az Általános Iskola II számú épületének 5331 Kenderes Szent 
István út 40. ilyen irányú fejlesztését végeznénk el. Az épületen nyílászáró csere, 
homlokzati hıszigetelés (mőszaki lehetıség szerint), valamint kazáncsere történne.  
A projekthez 15% önerı biztosítása szükséges, a várható költség kb. 60 millió forint.  
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 vállalkozási szerzıdés a KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú, 
„Szennyvíztisztító telep és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen” címő 
projekt keretében tervezıi feladatainak ellátására elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek 
és FIDIC sárga könyv szerinti tender tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2013.(II.6.) Kt. számú határozata 
vállalkozási szerzıdés a KEOP-7.1.0/11-2012-0031 azonosító számú, „Szennyvíztisztító telep 
és szennyvízhálózat bıvítésének elıkészítése Kenderesen” címő projekt keretében tervezıi 
feladatainak ellátására elvi vízjogi létesítési engedélyes tervek és FIDIC sárga könyv szerinti 
tender tervdokumentáció elkészítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyerteseinek kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és 

döntési javaslata alapján a fenti elnevezéső projekt megvalósítására, a közbeszerzési 
eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM 
rendelet 9.számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában 
megjelölt ajánlattevıt.  

 
2./  A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés megkötésére.  
 

Pádár Lászlóné polgármester  Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı  Helyben 
Képviselı-testület    Helyben 

 
3./ A Képviselı-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k , - 
 
 
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 a rendırség épületének felújítására vonatkozó vállalkozói szerzıdés 
módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 23/2013.(II..6.) Kt. számú határozata  
Kenderes, Szent István út 32. szám alatti Rendırırs épület felújítására vonatkozó vállalkozói 
szerzıdés módosításáról 
  

Kenderes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Építı Kft. 5340 Kunhegyes,  
Zádor út 4. szám alatti vállalkozóval az érvényben lévı Kenderes, Szent István  
út 32. szám alatti Rendırség épület felújítására kötött vállalkozási szerzıdés 
vállalkozói díját: 6.220.818,.-Ft + 27% ÁFA, azaz összesen: 7.900.739.-Ft összegre 
módosítja. A szerzıdés többi pontja változatlan marad. 

 
A képviselı-testület a szerzıdés módosítással kapcsolatos ügyintéssel megbízza Pádár 
Lászlóné polgármestert. 

  
  Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
3./ Irattár 
 
é r t e s ü l n e k . –  

 
 
5.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Tájékoztató Kenderes város – XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekhez 
köthetı – utcanév módosításával kapcsolatos feladatokról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy január 1-tıl hatályba lépett az a 
jogszabály, amely alapján a települések képviselı-testületei kötelesek megváltoztatni azoknak 
az utcáknak a neveit, amelyek a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerrel közvetlenül 
összefüggésbe hozhatók. Az utcanév módosítással kapcsolatos feladatok koordinálására 
Csatári Lajos képviselı társát kérte fel. 
 
CSATÁRI LAJOS: az utcanév módosítás többszintő elıkészítı munkát igényel. Véleménye 
szerint, különbséget kell tenni a történelmi múltak között. Az utcanév módosításnál az 1963-
ban kiadott Új magyar lexikont veszi alapul. A rendelkezésére álló utcajegyzék alapján az 
alábbi utcanevek módosítását javasolja: Rózsa Ferenc, Sallai, Bacsó Béla, Somogyi Béla, 
Ságvári Endre, Fürst Sándor, Vörös Hadsereg. Az utcanevekre vonatkozó javaslatokat rövid 
szöveges indokolással várja. 
 
TÜRK ISTVÁN érdeklıdött, hogy az utcanév módosítással kapcsolatos költségeket kinek kell 
viselni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az érintett utcákban lakó polgárokat nem terheli fizetési kötelezettség. 
 
E g y e b e k 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte a Karcagi Rendırkapitányság megbízott vezetıjét Teleki 
Zoltán r. ırnagyot. A napirendi pontok megtárgyalását követıen felkérte a kapitány urat, hogy 
adjon tájékoztatást a településen az elmúlt idıszakban kialakult közbiztonsági helyzetrıl. 
 
TELEKI ZOLTÁN  elmondta, hogy 2011. májustól látja el a Karcagi Rendırkapitányság 
vezetıi feladatait. Korábban a Megyei Rendır-fıkapitányságon dolgozott.  Munkája során 
személyesen is megtapasztalta, hogy nagy baj van Kisújszálláson és Kenderesen. Az elmúlt 
évben sikerült elfogni több olyan bőnözıt, akik megkeserítették a kenderesi és a környéken 
lakó polgárok életét. A megyei statisztikai adatok alapján, az elmúlt év nyarán az illetékességi 
területükön 40 %-kal csökkent a bőncselekmények száma. Sajnos ısszel a bíróság több 
elkövetıt kiengedett az elızetes letartóztatásból. Tapasztalata alapján egyre nehezebbé válik 
az elızetes letartóztatás foganatosítása. A fiatalkorú elkövetık esetén az ügyészség már 
másnap kiengedi ıket. A bőncselekmények számának növekedése összetett folyamat 
eredménye. Az év végére befejezıdtek a közmunka programok, ezért még kevesebb 
jövedelembıl kell élni az embereknek. A Karcagi Rendırkapitányság összes 
bőncselekményeibıl 75 %-ot tesz ki a Kenderesen elkövetett vagyon elleni bőncselekmények 
száma. Köszönetét fejezi ki a polgárırség és a lakosság munkájáért, hiszen a rendırség 
önmagában, segítség nélkül nem tud hatékonyan fellépni a bőnelkövetık ellen. Fontosnak 
tartja a bőnmegelızést, amihez azonban fokozott rendıri jelenlétre van szükség. A kenderesi 
rendırırs létszáma egy ırsparancsnokból és öt fı szolgálatos járırbıl áll. A folyamatos 
rendıri jelenlét biztosításához a jelenlegi létszám nem elegendı. A jövıben is feltétlen számít 
a polgárırség munkájára. A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a 
bőncselekmények száma az elmúlt évhez viszonyítva nem nıtt, de a lakosok sokkal 
érzékenyebben reagálnak egy-egy bőncselekményre. A sorozatos bőnelkövetések megelızése 
érdekében nagyobb erıket összpontosított a településre, ennek ellenére a bőnözık tovább 
tevékenykednek. A polgármester asszony kezdeményezésére a készenléti rendırségtıl kért 
erısítést, melynek eredményeként február 28-ig öt rendır nappal öt rendır éjszaka teljesít 
szolgálatot. Ígéretet tett arra, hogy a jóravaló, becsületes embereknek nem lesz félnivalója a 
településen, ezek a rendırök nem fognak bírságolni azért, ha nincs kivilágítva a kerékpár, de a 
törvényes keretek között mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bőnelkövetıket 
elfogják. Jelenleg 23 személyt vettek ırizetbe, míg az elmúlt évben az ırizetbe vett személyek 
száma összesen 30 fı volt. Hangsúlyozta a folyamatos rendıri jelenlét fontosságát. Az elmúlt 
napok sajnálatos eseményei (rendırverés) megerısítik abban, hogy egy rendır kevés ilyen 
bőnelkövetıi körrel szemben. Az áramlopások felszámolására szervezett közös akció során a 
jegyzı úrral személyen megtapasztalta, hogy ez az elkövetıi kör a rendıri felszólítás ellenére 
sem hajlandó együttmőködést tanúsítani. Ez a magatartási forma kialakulása és elterjedése 
egy hosszú folyamat eredménye. Teljes mértékben megérti az itt lakó emberek félelmét, és 
azonosulni tud a problémájukkal, hiszen ı maga is egy kis településrıl származik. Annak 
ellenére, hogy már a hétfıi napon öt rendır teljesített szolgálatot a településen, még is két 
betörés történt. A legfontosabb lépésnek a fokozott rendıri jelenlét biztosítását tartja, és azt, 
hogy a deviáns, jogsértı elemek minél hamarabb rács mögé kerüljenek. Kétszáz darab 
láthatósági mellényt és lámpát hozott abból a célból, hogy a lakosok között kiosztásra 
kerüljön. Szeretné elérni azt, hogy február után is maradhasson a jelenlegi rendıri erı, mivel 
úgy gondolja, hogy ennek a településnek szüksége van erre. Bízik abban, hogy tavasztól a 
közmunka programok beindulása után ezek az emberek is a munkából származó 
jövedelmükbıl fognak megélni. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: napi kapcsolatot tart mind a kisújszállási, mind a karcagi 
kapitánysággal. Az elmúlt héten a kapitány úr kérésére járırözést végeztek a frekventált 
helyeken. A kapitány úr határozott fellépésétıl és intézkedésétıl igencsak meglepıdtek a 
renitens elemek.  
 
TÜRK ISTVÁN nem fél a rendıröktıl, de ezek után nem is tud bízni bennük. Ha a rendırök 
önmagukat nem tudják megvédeni, akkor hogy védik meg a lakosságot. Tisztában van azzal, 
hogy ez nem csak a rendırség hibája. A településen gyakorlatilag minden napra jut egy 
bőncselekmény, nem beszélve a látens esetekrıl.  
 
TELEKI ZOLTÁN:  a látencia semmivel nem nagyobb, mint bárhol máshol. Véleménye 
szerint, annyi a látencia, amennyit a polgárok hagynak, hogy látens maradjon. Kéri, hogy 
azonnal jelezzék felé, ha azt tapasztalják, hogy a rendır nem intézkedik, illetve nem veszi fel 
a jegyzıkönyvet. Az ominózus rendırveréssel kapcsolatban elmondta, hogy ezt a rendıri 
intézkedést három napon keresztül vizsgálták. A rendırnek az adott szituációban egy percen 
belül dönteni kell arról, hogy milyen rendıri intézkedést hajthat végre. Sajnos a média 
nagymértékben felnagyította ezt az esetet. Tájékoztatásul elmondta, hogy a rendıri intézkedés 
során három személyt elızetes letartóztatásba helyeztek. 
 
PUPORKA ISTVÁNNÉ: 59 éves cigány származású, tısgyökeres kenderesi lakos. Mély 
szegénységben 22.500,- forintos havi jövedelembıl él, öt gyereket nevelt fel. Óriási gondot 
okoz, hogy a településen nincs szinte semmi munkalehetıség. A városnak a legnagyobb 
problémát a 2009-tıl bevándorló lakosok okozzák. Véleménye szerint, a bőnelkövetıket ki 
kellene tiltani a településrıl. Úgy gondolja, hogy összefogással, együttmőködéssel meg 
lehetne szüntetni az uzsorázást, a betörést és a kábítószerezést. A betöréseket és a 
bőncselekményeket azok a léhőtı emberek követik el, akik nem is akarnak dolgozni. Ezek az 
emberek a nyári idıszakban sem mennek napszámos munkára. Azt a kevés ellátást, amit az 
államtól kapnak két nap alatt elköltik, azután meg éheznek. A településen soha nem volt 
cigány-magyar ellentét, a rendes, becsületes emberek származásuktól függetlenül 
békességben éltek egymás mellett. Egész életében kemény fizikai munkát végzett, 30 évig 
ıstermelı volt, sertéseket hizlalt. Elszomorítónak tartja, hogy egyik napról a másik napra 
házak tőnnek el, egyszerően mindent lebontanak, ellopnak, ami mozdítható. Hatékony 
fellépésre van szükség és rács mögé kell csukni a bőnözıket.  
 
TELEKI ZOLTÁN  egyetért az elhangzottakkal. Mindenkit arra kér, hogy amennyiben 
bőncselekményt észlel, azonnal értesítse a rendırséget. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az állandó rendıri jelenlét biztosítását tartja a legfontosabbnak. Az 
állampolgárok számára az jelenthet némi megnyugvást, ha stabilizálni tudják a helyi 
rendırırs személyi állományát. Napjainkban sajnos hiányzik az emberekbıl a rendırség, a 
pedagógus és más hivatalos személy iránti tisztelet. A magas munkanélküliség miatt az 
emberek egyre kevesebb jövedelembıl élnek, de ez nem jogosíthat fel senkit arra, hogy 
elvegye a másik ember tulajdonát. Úgy gondolja, hogy lopás és lopás között nem szabad 
különbséget tenni. Teljesen mindegy, hogy valakitıl tyúkot vagy aranyat visznek el. 
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TELEKI ZOLTÁN  meggyızıdése, hogy senkit nem jogosít fel semmi arra, hogy mástól 
lopjon. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ bízik abban, hogy a településen a rendıri állomány állandósul. 
Véleménye szerint, a rendırség munkája hatékonyabb lenne, ha olyan rendırök teljesítenének 
szolgálatot, akik ismerik a települést. 
 
PENTI GUSZTÁV egyetért az elhangzottakkal. Négy évvel ezelıtt alakított egy 12 fıs 
nemzetırséget, melynek a mőködését az akkori vezetıség nem támogatta. Úgy gondolja, hogy 
nem fajult volna idáig a helyzet a településen, ha abban az idıben, csirájában elfojtották volna 
a bőnözést. Szeretné, ha a bőncselekmények elkövetıit név szerint említenék meg, és nem 
általánosságban a cigányságról beszélnének. A becsületesen dolgozó és tisztességesen élı 
cigányságot nem szabad a bőnelkövetıkkel egy kalap alá vonni. Nagyon régóta kezdeményezi 
az összefogás megvalósítását a településen. Panaszként említi meg, hogy a napokban az egyik 
ismerısének nem volt világítás a kerékpárján, amiért 50.000, forintos bírsággal sújtották. 
Méltánytalannak tartja ezt a magas bírságot. 
 
TELEKI ZOLTÁN  nem tartja helyénvalónak a cigány és magyar szóhasználatot. A rendırség 
mindenkit egyenrangú magyar állampolgárként kezel. Arra kérte a kollégáit, hogy azokkal a 
deviáns magatartású személyekkel szemben, akik szabálysértést követnek el - esetleg már 
többször is – a legszigorúbban lépjenek fel. A helyszíni bírság mértéke 5.000,- Ft-tól  - 
50.000,- Ft-ig terjed. A rendır saját hatáskörben dönt az intézkedése során, hogy a 
jogszabályban meghatározott keretek között milyen összegő pénzbírságot szab ki. 
Amennyiben a rendır az intézkedés során úgy ítéli meg, hogy a deviáns személy olyan 
magatartást tanúsít (visszabeszél, fenyegeti a rendırt), ami nem megfelelı, úgy a helyszíni 
bírság felsı határát is kiszabhatja. A szabálysértési cselekményektıl függıen a rendır 
figyelmeztetés, helyszíni bírság és feljelentés eszközeivel élhet. Van azonban olyan 
szabálysértés is, ahol nem lehet a figyelmeztetést alkalmazni. A helyszíni bírság akkor válik 
jogerıssé, ha azt a szabálysértı a helyszínen elfogadja és aláírja. Megkérte a kollégáit, hogy a 
jogkövetı polgárokkal szemben, amennyiben a törvény nem ír elı kötelezıen bírságösszeget, 
illetıleg más szankciót, akkor csak figyelmeztetést alkalmazzanak. Azokkal a polgárokkal 
szemben akik, bőnözésbıl, szabálysértésbıl élnek a törvény keretein belül a legszigorúbban 
járjanak el. Hangsúlyozta, hogy a jogkövetı állampolgároknak nincs félni valója.  
 
PUPORKA ISTVÁNNÉ tapasztalata szerint, már kis iskolás korban problémák vannak a 
gyerekekkel. Visszabeszélnek, nem fogadnak szót a pedagógusnak, dohányoznak. Szeretné, 
ha az iskolában lenne egy biztonsági ır. Azok a gyerekek, akik a családban és az iskolában 
nem tanulják meg a fegyelmet és a tiszteletet, késıbb felnıttként sem tudják betartani az 
alapvetı magatartási szabályokat. 
 
LAJKÓ ANDRÁS érdeklıdött, hogy van-e arra lehetıség, hogy a bőnelkövetık nevét 
szégyentáblára helyezzék ki. Véleménye szerint, jó volna, ha a település lakosai tisztában 
lehetnének a bőnelkövetık nevével. Régen elég volt egy rendır a településen, aki gyalogosan 
vagy kerékpárral járırözött. A mobiltelefon használat nagyon megnehezíti a rendırség 
munkáját. A rendırtámadással kapcsolatban, a szakmédiumokban elhangzott, hogy miért nem 
adtak le figyelmeztetı lövést. Sajnos a rendırségnek nincs meg a kellı tekintélye. A 
gazdálkodást mindig szívügyének tekintette. Programja a „tele has, meleg lakás”. Véleménye  
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szerint, helyben kell megtermelni az élelmet. A gazdálkodásra a legalkalmasabb területnek a 
lineár öntözıberendezéssel ellátott földterületet tartja. A járási hivatalok visszaállításával 
szeretné, ha visszaállításra kerülne a régi tanácstagi rendszer.  
 
TELEKI ZOLTÁN  tudomása szerint, az adatvédelmi jogszabályok nem teszik lehetıvé a 
szégyentábla kihelyezését. Az elkövetı felderítése esetén a sértettet a rendırség minden 
esetben tájékoztatja az elkövetı adatairól. A sértetten kívül más személynek a rendırség 
adatot nem adhat ki.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a járási hivatalokat nem a választójogi 
törvény alapján alakították ki. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi hét fıs képviselı-testület is 
bármikor elérhetı, a lakosság bátran fordulhat hozzájuk a problémáival.  
 
LAJKÓ ANDRÁS a régi rendszerben közvetlen kapcsolata volt a lakossággal és évente 
beszámolási kötelezettsége volt a tanácstagoknak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a közmeghallgatás erre hivatott, hiszen tájékoztatást adott az elmúlt év 
eredményeirıl, ismertette az önkormányzat 2013-as évre kitőzött céljait. A közmeghallgatásra 
minden érdeklıdıt vár a képviselı-testület, és lehetıséget biztosít a véleménynyilvánításra.  
 
SZÉL SÁNDOR véleménye szerint, a településen addig nem lesz rend, amíg a rendıröknek 
nem lesz tekintélye. Érdeklıdött, hogy a szennyvízhálózat II. üteme mikor kerül kiépítésre. A 
földutak rendbetételéhez felajánlotta a saját és a Gazdakör segítségét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szennyvízcsatorna II. üteme 2014-ben kerül megvalósításra. Az 
elmúlt évben is igénybe vették a Gazdakör segítségét, melyet ezúton is szeretne megköszönni. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a rendırség tekintélyét ı nem tudja kivívni. A kollégáknak saját 
maguknak kell kivívni a tekintélyüket. Nem gondolja, hogy ha szelídebben szól a rendır egy 
intézkedés során az állampolgárhoz, attól elveszítené a tekintélyét. Megkérdezte, hogy ki az a 
rendır, akinek nincs tekintélye a településen. Szeretné, ha megneveznék az illetıt, mert nem 
szereti, ha általánosságban beszélnek a kollégákról.  
 
SZÉL SÁNDOR az a tapasztalata, hogy amennyiben a rendır tekintélyt parancsol, úgy a 
felsıbb vezetıje felelısségre vonja. A rendır elleni támadás kapcsán hangzott el, hogy három 
vezetı vizsgálta három napig a bántalmazott rendır intézkedését. Ittas gépjármővezetırıl volt  
szó. Szerencse, hogy nem gázolt halára egy gyereket. Érdeklıdött, hogy azt is három napig 
vizsgálták volna. 
 
TELEKI ZOLTÁN:  a rendırségnél alá-fölé rendeltségi viszony és parancsuralmi rendszer 
mőködik. Az imént az állampolgár és a rendır közötti tekintélyrıl beszéltek, amit nem 
szerencsés összekavarni a rendırbántalmazás során lefolytatott vizsgálattal. Valamennyi 
kollégája biztos lehet abban, hogy amennyiben jogszerően és szakszerően intézkednek, úgy a 
parancsnokuk mellettük áll és senki nem fogja elmarasztalni ıket. Szakszerőtlen intézkedés 
esetén azonban, az ı feladata kivizsgálni, feltárni és szükség esetén elmarasztalni a kollégát. 
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FARKAS ISTVÁN az elmúlt évben vasat loptak tıle, amit egy illegális fémfelvásárlóhoz 
vittek értékesítésre. A polgárır parancsnokkal együtt felkeresték a felvásárlót és rendıri 
segítséget kértek. A kiérkezı két kisújszállási rendır vállát megveregette a kereskedı, és 
szívéjesen megkérdezte tılük, hogy honnan érkeztek. Errıl a tekintélyhiányról beszéltek, és 
arról, hogy a kiérkezı rendırök egyáltalán nem intézkedtek. Szintén az elmúlt évben öt 
esetben fogtak kukorica tolvajokat, megnevezte a rendıröknek az orgazdát, ahova a lopott 
kukoricát vitték. Mai napig nem kapott hivatalos papírt az esetekrıl. 
 
TELEKI ZOLTÁN  a kukorica lopás esetében szabálysértési feljelentésrıl van szó. A 
jogsértés esetén bármelyik állampolgár visszatarthatja a jogsértés elkövetıjét, de ezt követıen 
nem jogosult az eljárásban részt venni. Az említett esetet nem ismeri, mivel akkor még nem ı 
volt a parancsnok. Nem szeretne alaptalanul vádaskodni, ezért arra kér minden polgárt, hogy 
amennyiben olyan esetet tapasztal, hogy a kollégái nem intézkednek, azonnal jelezze azt felé.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN a lakosság elvárása az, hogy a rendır szakszerően intézkedjen, 
úgy ahogy ezt a kapitány úrtól is láthatta a napokban az igazoltatások során. A kapitány úr 
elmondta, hogy Karcagon egy birkalopás során minden gyanús autót megnézett, minden 
gyanús helyre bement. Ezt várják el a kenderesi lakosok a helyi rendıröktıl is. Tisztában van 
azzal, hogy sok a fiatal, kezdı rendır, de ez nem mentség. A rendıri hivatás választásánál 
mindenkinek tisztába kell lenni a pálya nehézségeivel is. Aki nem mer intézkedni, az 
válasszon másik hivatást és adja át a helyét. Nem tudja, hogy mire számíthatnak február 28-a 
után. A megoldást csak a folyamatos rendıri létszám biztosításában látja. Az üres, betöltetlen 
státuszoktól nem várható a közbiztonság javulása. 
 
TÜRK ISTVÁN véleménye szerint, a rendır önmagának nem tudja megteremteni a 
tekintélyét. A parancsnoka még, úgy ahogy mögötte áll, de a politika egyáltalán nem 
támogatja. Ez látható volt az elmúlt húsz év során. Szisztematikusan építették le a rendıri 
tekintélyt.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az unióhoz történt csatlakozás után az üzleteket elárasztották 
külföldi termékekkel. Az a probléma, hogy az ország agrárpolitikáját nagymértékben 
befolyásolja az unió. Mindezek ellenére úgy gondolja, hogy az állampolgárok nagyon sokat 
tehetnének azzal, ha a vásárlásaik során a magyar termékeket részesítenék elınyben a külföldi 
termékkel szemben. Szemléletváltásra van szükség.  
 
JUHÁSZ MIKLÓS január 26-án tıle is ellopták a baromfit. Tájékoztatta a kiérkezı 
rendıröket, hogy szerinte melyik két családnál keressék az ellopott tyúkokat. Mai napig nem 
hallgattak ki senkit az ügyben. Addig nem várható javulás a közbiztonság területén, amíg a 
rendırök nem intézkednek megfelelıen.  
 
TELEKI ZOLTÁN:  a jelenlegi jogszabályok igen szők mozgásteret biztosítanak a rendıri 
intézkedéshez. A kényszervallatás tilos. Hangsúlyozta, hogy csak megalapozott gyanú esetén 
lehet bárkinek a lakásába bemenni. Az nem megalapozott gyanú, ha azt mondja a sértett, hogy 
ık azok, akik lopni szoktak. Ilyen esetben csak jegyzıkönyvbe rögzített tanúvallomás alapján 
tud eljárni a rendır. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint, a kapitány úr az állományánál megtette a szükséges 
lépéseket. Folyamatában figyelemmel kíséri és ellenırzi a kollégák munkáját, intézkedését. 
Megköszönte a kapitány úrnak, hogy elfogadta a meghívását. Bízik abban, hogy 
közremőködésével sikerül elérni, hogy több idıt töltsön a településen a REBISZ. Külön 
köszönetét fejezte ki Czakó István polgárır parancsnoknak a település közbiztonsági 
helyzetének javítása érdekében kifejtett áldozatos munkájáért. Kifejezetten kéri a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közremőködését abban, hogy közösen tisztítsák meg Kenderest a 
renitens elemektıl. 
 
TELEKI ZOLTÁN köszönetét fejezte ki a polgármester asszonynak, jegyzı úrnak és a 
képviselı-testületnek mindazon erıfeszítésükért, amelyet a közrend, közbiztonság javítása 
érdekében tesznek. Egy hosszabb folyamat eredményeként tart itt a jelenlegi helyzet, ezért a 
kézzel fogható eredmények eléréséhez is több idıre van szükség. 
 
LAJKÓ ANDRÁS szeretné, ha a helyi újságban bıvebben olvashatna a képviselı-testület 
üléseirıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az újság terjedelme erısen behatárolt. A testületi ülések jegyzıkönyvei, 
anyagai, az önkormányzat hatályos rendeletei az önkormányzat honlapján, a Városi 
Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ továbbiakban is kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a 
Képviselı-testület munkáját, vegyenek részt az üléseken, látogassák a város honlapját. A 
2013-as évben ismételt összefogást kér valamennyi lakostól.  
 
Mivel más közérdekő kérdés, bejelentés nem volt a közmeghallgatást 18 óra 40 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
(:Pádár Lászlóné)       (:Dr. Gaszparjan Karen:) 
   polgármester                     jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 6-án 16 
órakor, Kenderesen a Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – nyílt 
ülésén .- 
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