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Elıszó 
 
Kenderesen már régen jelentkezett az igény, hogy a település 
életérıl, fontosabb történéseirıl, családokról, gazdasági 
egységekrıl vagy egyszerően a „múltról” vagy annak kisebb 
idıszakairól papírra vetett írások (kiadványok) szülessenek. 
Természetesen ehhez kellenek olyan személyek, akik mélyen 
szeretik településünket, ha úgy tetszik, lokálpatrióták és értenek 
is a fontos és érdekes események csokorba szedéséhez, 
rögzítéséhez az utókor számára. Ezek a személyek megvannak és 
jó szívvel ajánlom írásaikat, kiadványaikat, melyek a jövıben 
megjelennek, ezzel is gazdagítva új kisvárosunk értékeit. 
Településünk, hogy ismét városi rangot kapott, méltán büszkék 
vagyunk az elıdökre, ırizzük a múltat, melyre alapozva építjük a 
jövıt. 
Kiadványainkhoz, e kis könyvecskék írásához, olvasásához sok 
sikert kívánok! 
 
Kenderes, 2005. március 4. 
 
                            

                                          vitéz Baranyi Mihály  
                                          polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bevezetı 
 
Kedves Olvasó! 
 
 
 
   Ön a kenderesi Helytörténeti füzetek elsı számát tartja most a 
kezében. 
Sorozatunkkal igyekszünk hiányt pótolni, feldolgozva és 
bemutatva a közelebbi és távolabbi múltunk egy–egy eseményét, 
pillanatát, vagy rövidebb szakaszát. A megjelenı munkák a 
közös jelenünket és a közös jövınket kívánják szolgálni azzal, 
hogy általuk megırizzük a múltat, ami szüleink, nagyszüleink, 
ıseink jelene volt. Célunk, hogy minél több lényeges adatot és 
információt rögzítsünk, hasznos és érdekes olvasnivalót adva 
azoknak az itt élıknek és ide látogatóknak, akiket ezek a témák 
érdekelnek. 
Helyet kívánunk azonban adni a mai kor témaköreiben készült 
tanulmányoknak is. Ez az elsı könyvecske is ilyen, Kenderes 
jelenlegi helyzetét, állapotát mutatja be annak az anyagnak a 
felhasználásával, ami a várossá nyilvánítási eljárás során 
készült. Ez jól felhasználható helytörténeti jellegő fıiskolai vagy 
egyetemi szakdolgozatok készítésénél is.  
        
Reményeink szerint ez a könyvecske majd odakerül minden 
szülıvárosát szeretı kenderesi ember polcára és odasorakozik 
mellé a késıbb megjelenı összes többi is. 
 
Kenderes, 2005. március 8. 
 
                                                              
                                                            Turi János 
                                                   a sorozat szerkesztıje 
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                                                    I. 
A település rövid bemutatása 

 
 
 
Kenderes közel 5.500 lakosú település Jász-Nagykun Szolnok 
megyében. Lehetıségeit nagyban meghatározza, hogy a 4. számú 
fıközlekedési útvonalon fekszik. Közigazgatásilag ide tartozik a 9 
km-re fekvı, 900 lakosú Bánhalma, melyet a 34. számú fıút köt 
össze egyrészt a 4. számú úttal, másrészt az ország észak-keleti 
régióival. Naponta indulnak buszjáratok Kenderesrıl a szomszédos 
és a távolabb esı településekre is, melyek közül a megye székhelyét 
Szolnokot, valamint Egert, Gyöngyöst és Szegedet említjük meg. 
Kenderest a Kisújszállás-Kálkápolna vasúti szárnyvonal érinti. 
Az infrastrukturális ellátottságot tekintve elmondható, hogy a 
településen a szilárd burkolatú utak aránya messze meghaladja a 
kistérségi átlagot: az utcáink döntı többsége aszfaltozott. A 
vezetékes gáz az egész településen kiépült. A szennyvíz-csatorna 
rendszer kiépítése 2003. évben elkezdıdött. A tervek szerint több 
lépcsıs ütemben, néhány éven belül ez is készen lesz. A szilárd 
kommunális szemét a szomszédos Kisújszállás lerakóhelyére kerül. 
A nagyközség területén mőködı gazdasági egységek közül a 
legjelentısebb a bánhalmai BÁNFA Kft. Asztalosipari termékei az 
egész ország területén megtalálhatók. A cég 160 fı szakembert 
foglalkoztat, akikbıl hatvanan kenderesi és bánhalmai lakosok, a 
többiek más településekrıl járnak be dolgozni. 
Közoktatás szempontjából a település alap és középfokú oktatást 
biztosít. A legnagyobb intézmény a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium, mely országosan elismert az oktatás 
területén. Az intézmény felszereltsége, kiépítettsége, a benne folyó 
oktatás színvonala kiváló, s kiterjedt külföldi kapcsolatokkal is 
rendelkeznek. Az iskola nemcsak a környezı településekrıl, de a 
távolabbiakról is idevonzza az ilyen irányban továbbtanulni 
szándékozókat. A félezer tanuló többsége a környezı, illetve a 



 

 8 

távolabbi településekrıl választotta ezt az intézményt. Jelentıs az 
iskola helyi és környéki foglalkoztatásban betöltött szerepe is. A 
középiskola mőködtetését az önkormányzat önként vállalt 
feladatként végzi, és bár ez a település költségvetésében komoly 
teherként jelenik meg, fontos megjegyezni, hogy sosem 
veszélyeztette vagy befolyásolta a kötelezıen ellátandó feladatok 
elvégzését, vagy azok színvonalát. 
A település szociális ellátását a Területi Gondozási Központ végzi, 
mely magában foglalja az idısgondozás intézményeit, illetve a 
Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálatot. 
A Képviselı-testület döntése értelmében megkezdıdött egy 
bentlakásos, idısgondozó szociális intézmény létrehozása is. 
Az egészségügyi ellátást tekintve, a kenderesiek több szakorvosi és 
egyéb, alapellátáson kívüli egészségügyi szolgáltatást helyben is 
igénybe vehetnek. Szakorvosi ellátás területén: szülész-
nıgyógyászati, belgyógyászati, üzemorvosi, iskola-egészségügyi, 
fogszakorvosi ellátásban részesülhetnek a betegek. Fogorvoshoz a 
környezı települések lakói közül is sokan Kenderesre utaznak.    
A település kulturális életét illetıen említést érdemel az ország 
tengerészeti emlékeit bemutató közgyőjtemény, amely egyre több 
látogatót vonz, az utóbbi idıben immár külföldrıl is. A 
közgyőjtemény anyaga egyre gyarapodik. A jövıben elıször 
helytörténeti anyaggal kerülne kiegészítésre, majd pedig olyan 
múzeummá alakulna, amely bemutatja a Nagykunságba ékelt, 
történelmileg nem kunok által lakott település sajátosságait, illetve 
a különbözı korokban elpusztult, Kenderes mai határában lévı 
települések ma még egyrészt feltáratlan emlékeit is.    
Kenderesen számos civil szervezet mőködik. Van közöttük olyan, 
amely az 1920-as években alakult (Sportkör) és azóta folyamatosan 
tevékenykedik. A MEDOSZ Sportkörnek kb. száz tagja és sok száz 
szurkolója van. A Sportkörön belül a jelenleg a labdarúgó 
szakosztály mőködik, mely a megyei bajnokságban szerepel.   
A szervezetek zömét a rendszerváltás utáni években hozták létre. 
Ezek közül említést érdemel a széles kapcsolatokat ápoló Kossuth 
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Lajos Nyugdíjas Klub, valamint a különbözı országos versenyeken 
immár hagyományosan szép eredménnyel szereplı Vadvirág 
Népdalkör.  A Népdalkör szervezésében minden évben 
megrendezésre kerül az Országos Katonadalos Találkozó. Erre az 
ország sok településérıl érkeznek kórusok és dalos körök. 
Ugyanilyen népszerőek a szintén évente megrendezett Országos 
Népzenei Találkozók is. 
Hatodik éve, immár hagyományosak a Kenderesi Napok kulturális 
rendezvényei, melyeknek az ország távoli vidékeirıl is számos 
visszatérı vendége van. Ugyanilyen sikeres minden évben a 
Kenderesi Lovasnapok rendezvénysorozata, amely a környéken 
történelmileg jelentıs lótenyésztés és lósport nemes hagyományaira 
alapul, és néhány napra messze földrıl is idecsalogatja a 
látogatókat.    
 
 
A nagyközség címere és zászlója 
 
Kenderesnek 1991. óta van új címere (de a legrégebbi címer 1732-
ben készült pecséten látható), és zászlója. A címerünk a település 
középkori jelképével azonos. A közepén álló daru a régi, kiterjedt 
vízi- és mocsárvilág emlékeztetıje, a kalászok a termékeny földeket 
jelképezik. A madár a jobb lábában követ tart, amelyet a legenda 
szerint, ha elejt, akkor szerencsétlen idık következnek.1 Az 
acélsisak a védekezésben megnyilvánuló dicsıséges harciasságot 
szimbolizálja. 
A címer pontos leírása 
 
Kerekded pajzs ezüst mezejében két, egymást alul keresztezı, 
aranyszínő búzakalász helyezkedik el. A pajzson egy kissé jobbra 

                                                 
1 Eredetileg a madár a népi mondákban szereplı ırdaru, amely vigyáz az alvó társaira és azért tart 
követ, hogy el ne aludjon ı is. A középkorban ezen a vidéken a darunak komoly kultusza volt az 
eszessége, és szépsége miatt. A lakóházaknál, az udvar díszéül is gyakran  tartottak néhány madarat. 
(A szerkesztı)   
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fordított sisak van, s fölötte a jobb lábában követ tartó daru áll. A 
pajzsra is ráboruló sisakkar alapszíne mindkét oldalon kék, ezüsttel 
és arannyal kiegészítve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A zászló leírása 
 
Kenderes nagyközség zászlója téglalap alakú, fehér színő selyem. 
Középen mindkét oldalon a község címere természetes, eredeti 
színezéső hímzéssel készült. Alatta félkörben „Kenderes Város” 
felirat szerepel, arany színezéssel. A zászlót körben arany szegély 
díszíti, két arany bojttal. 
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II. 
 

Kenderes helye a településhálózatban 
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Kenderes település az Alföldön, Jász- Nagykun- Szolnok Megye 
középsı részén, a 4-es számú fıút mellett helyezkedik el. A fıút 
kelet-nyugati irányban átszeli és egy-egy jól elhatárolható északi, 
valamint déli részre osztja a települést. 
Közlekedés szempontjából kedvezı a település elhelyezkedése, a 
megyeszékhelytıl 42 km-re de a fıvárostól is kevesebb, mint 150 
km-re található. A település önálló vasúttal rendelkezik. A 
Kálkápolna–Kisújszállás vasútvonal Kisújszállásnál csatlakozik a 
Budapest- Debrecen- Záhony villamosított vasútvonalba, ezzel 
kedvezı kapcsolat áll rendelkezésre a  fıvonalak hálózatában. 
Kedvezı adottságot jelentenek a település határában lévı jó 
minıségő szántóföldek és a föld mélyében lévı, kitermelés alatt 
álló földgázmezık. 
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III. 
 

A múlt 
 
Történeti áttekintés 
 
Bár a levéltárakban fellelhetı oklevelek Kenderest elıször 1352-
ben említik, a község határában, az un. kakati részen, egy elpusztult 
település maradványai között kıkori edénytöredékeket is találtak.  
Az is bizonyítható, hogy a korai rézkorban, idıszámításunk elıtt a 
harmadik évezred közepén már élt ember ezen a területen,  
A bronzkorszakban a vízfolyások kanyarulatában kialakuló népes 
családi telephelyek létrejöttével a község területén már jelentıs 
település volt. A bronzkort követı vaskorszakból is vannak feltárt 
leletanyagok. 
A római uralom terjeszkedése idején a területet szarmata-jazig 
népcsoportok lakták, és igazolt az avarok megtelepedése is. Erre a 
legjobb bizonyság egy, az ötvenes években feltárt avar sírhely, 
melynek leletei országos jelentıséggel bírtak. 
A IX. század végén érkezı honfoglaló magyarok elsı hulláma már 
megszállta a Tisza bal partjának átkelıhelyeit – biztosítva ezzel a 
késıbb érkezı törzsszövetségi csapatok elırenyomulását -, s 
ezekkel együtt a mai Kenderes területét is. Krónikák, középkori 
oklevelek és néprajzi hagyományok alapján kimutatható hogy ezt a 
területet Árpád vezér kabar hadának Aba nemzetsége foglalta el.  
A település elsı templomának építése Aba Sámuel és I. László 
uralkodása közötti idıre tehetı. Egy késıbbi oklevél /1405/ közli a 
templom pontos helyét és azt, hogy égetett téglából épült.  
A régi néphagyomány szerint a Róma ellen lázadó, pogány-
görögkeleti /bizánci/ összefogást hirdetı Aba Sámuelt Kenderes 
határában érték utol az üldözıi és miután meggyilkolták, elıször a 
kenderesi templomban temették el. 
   A részben már keresztény hitre tért, földmőveléssel és 
állattartással foglalkozó magyarság életében 1238-tól kezdıdött 
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nagyobb változás. IV. Béla király ebben az évben fogadta be az 
országba a tatárok elıl menekülı kunokat, akiket a Duna-Tisza 
közére és a mai Nagykunság területére telepített le. Innentıl kezdve 
a település története gyakorlatilag azonos a kun települések, vagyis 
a kialakuló Nagykunság történetével.  
Kenderes kunok lakta szálláshelyekkel, majd településekkel lett 
tehát körülvéve és bizonyítható, hogy a politikai és gazdasági téren 
megerısödı kunok többször próbálták a Kenderest is a birtokukba 
vonni, ami sohasem sikerült. 
A XVI. században az autonóm kun területeken gyorsan terjedı 
reformáció viszont Kenderesen is hamar gyökeret eresztett és az itt 
lakók jelentıs része is protestáns hitre tért. Ezzel együtt lassan 
mezıvárossá fejlıdött a település. 
1465-69. között négy alkalommal tört ki itt parasztfelkelés a 
feudális rend ellen és az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkeléshez is az 
elsık között csatlakoztak kenderesi jobbágyok és szabad parasztok. 
Elszántságukra jellemzı, hogy még a felkelés leverése és az 1514. 
október 18.-i országgyőlés kemény rendelkezései ellenére se törtek 
meg.  
A következı nagy történelmi sorsforduló a török hódoltság ideje 
volt. Az 1526-os mohácsi csata idején Kenderest már 
mezıvárosként, „oppidum”-ként említik az oklevelek.  
A település fejlıdése a török rezsim uralma alatt sem állt meg. 
Kenderes 1568. évtıl kezdve a budai basa 8000 akcse jövedelmő 
khász birtokaként a legkiváltságosabb települések közé tartozott. 
1571-ben, az elsı török összeírás 53 kenderesi portáról tett említést, 
az 1575-76-84. évi pestisjárványok azonban a lakosság kétharmad 
részét elpusztították. 
 
Kenderes 1688. szeptember 17.-ig, az egri vár visszafoglalásáig 
török fennhatóság alatt maradt, ezután pedig a felszabadult 
Habsburg országrészhez csatolták.  
1704-ben a Nagyságos Fejedelem csapatai innen indulva verték 
vissza a környezı falvakra irányuló szerb támadásokat. 1705-ben a 
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kuruc csapatok azonban már nem tudták megmenteni a települést és 
azt május végén egy szerb támadás teljesen elpusztította. 
A falu 1711. után kezdett újra benépesedni. Kenderes újjászületése 
dátumának sokan 1728. január 4-ét tartják. Ekkor hagyta jóvá a 
Hevesi Megyegyőlés a falu újratelepítését.  
Az új lakók nemcsak a közeli és távolabbi kun településekrıl, de a 
Hajdúságból és igen nagy számban a Mátra aljáról, illetve Tokaj és 
Sárospatak környékérıl érkeztek. Ez a betelepülés azon túl, hogy a 
lakók felekezeti összetételében a római katolikusok többségét 
eredményezte, máig kihatóan, az országban szinte egyedülálló 
módon cizellálta Kenderes etnográfiai sajátosságait is. 
A következı említésre méltó történelmi esemény az 1848-as 
forradalom és szabadságharc. A fennmaradt feljegyzések szerint 
Kenderes 260 nemzetırt állított ki, akik közül a nıtlenek harci, a 
házas férfiak pedig un. polgári szolgálatot láttak el.  
Az 1914. nyarán kitört I. világháború során 261 kenderesi férfi halt 
hısi halált a frontokon, vagy pusztult el a hadifogolytáborokban. 
A világháborút követıen 1920-ban, a község szülöttét, Horthy 
Miklóst az ország kormányzójává választották. Kenderesen 
dinamikus településfejlesztési tevékenység indult meg, melynek 
eredményei máig kihatnak. Említésre méltó, hogy ekkor épült a 
község középületeinek nagyobb része, ekkor változott a mai 
állapotúra az úthálózat és a mezıgazdasági termelést segítı öntözı 
és belvízcsatornák rendszerét is ebben az idıszakban építették ki. 
1944-re a lakóházak túlnyomó többségét bekapcsolták a megépített 
villanyhálózatba, sıt sok házba már a vezetékes vizet is bevezették, 
ami abban az idıben, a magyarországi falvakban kivételesnek 
számított. 
 
A dinamikus fejlıdést elıbb az 1944. októberében Kenderesen is 
átsöprı II. világháború, majd az azt követı társadalmi-politikai 
változások rekesztették meg. A szocializmus idıszakában a 
„ Horthy-falunak” titulált Kenderesnek nem juttattak a terület- és 
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településfejlesztési forrásokból. Ez a helyzet a rendszerváltás után 
is csak nehezen konszolidálódott. 
 
 

IV. 
 

A népesség alakulása, társadalmi szerkezet, képzettség, 
foglalkoztatottság 

 
 
Lakónépesség alakulása 
  

 Országos 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 
megye 

Kenderes 

1970 10 322 099 437 879 5 862 
1980 10 709 463 445 624 5 723 
1990 10 374 823 425 583 5 321 
2001 10 043 227 415 917 5 462 

 
Az utóbbi három népszámlálás között eltelt 21 évben Magyarország 
lakossága 666 ezerrel, Jász-Nagykun-Szolnok megye lakossága 
pedig közel 30 ezerrel lett kevesebb, melynek meghatározó 
tényezıje az élveszületések számának mérséklıdése és a 
halálozások jelentıs emelkedése. 
Kenderes lakossága 1970-tıl 1990-ig 541 fıvel csökkent, mely 
tendencia 2001-re megfordult és ismét lassú növekedés figyelhetı 
meg. 
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Kenderes állandó népessége 1900-2001
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Kenderes lakossága 1900-ban 5.461 fı. A népesség 1949-ig 
markánsan növekedett, erre az évre az élı állandó lakosok száma 
elérte a 6.753 fıt, ami 23,7 %-os gyarapodást jelentett. Ettıl az 
idıponttól lassú csökkenés figyelhetı meg 1990-ig.  1990-tıl 2001-
ig a lakosság száma 141 fıs 2,65 %-os emelkedést mutat, mely az 
országos és megyei adatok tükrében különösen szembetőnı pozitív 
változás. 2001. január 1-jén Kenderes állandó lakosainak száma 
5.462, ebbıl 2.682 férfi és  
2.780 nı. 
 
Területi és népsőrőségi adatai az alábbiak: 
 
 

Mutatók 1990. év   2001. év 
Terület (km2) 
Ebbıl belterület (km2) 
Külterület (km 2) 
Külterületi lakott hely (db)  
Népesség (fı) 
Ebbıl belterületi (fı) 
Külterületi (f ı) 
Népsőrőség (km2/fı) 
Ebbıl belterületi (km2/fı) 

   111.24 

       4.03 

   107.21 

      4  
5.321 
5.185 
   136 
     47.8 
1.287 

  111.24 
      4.03 

  107.21 

      6 
5.462 
5.345 
   117 
     49.1 
1.326 
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Kenderes területe 111.24 km2, ebbıl belterület 4.03 km2, amely 
területen 1990-ben 5.185 fı, 2001-ben 5.345 fı élt. A népességi 
mutató emelkedése miatt a község népsőrősége is kismértékben, 1,3 
%-kal emelkedett. A külterületi lakott helyek száma is 4-rıl 6-ra 
emelkedett, mely azzal magyarázható, hogy a mezıgazdaságból élı 
egyéni gazdálkodók a földjükhöz közeli külterületen található 
tanyákra költöztek. 
 
Népmozgalom 
 

Népmozgalom 1970 – 1979 
         fı 

1980 – 1989 
         fı 

1990 – 2001 
         fı 

Természetes 
szap.,fogy. 

       279          33       -129 

Vándorlási  
különbözet 

     - 418      - 435        270 

 
1970-tıl 1989-ig községünkre a pozitív természetes szaporulat a 
jellemzı, az elvándorlások növekedésével mégis fogyott a 
lakónépesség. Ez a tendencia 1990-tıl megfordult, amit 
ellensúlyozott a vándorlási különbözet pozitív irányba történı 
elmozdulása, ami 2001-re a lakónépesség emelkedéséhez vezetett. 
Az Önkormányzatnak az elmúlt idıszakban az alábbi 
intézkedéseivel sikerült megállítani a lakosság csökkenését. 
- Lakáshoz jutási támogatással segíti a fiatal házasokat. 

- Olcsó közmővesített telkeket tud biztosítani az építkezni vágyó 

fiatal házasok részére (500 Ft/m2) 

 
Néhány munkáltató is támogatja a dolgozóit lakásépítési támogatás 
formájában. 
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Természetes szaporulat 1992- 2001
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A vizsgált idıszakban 108-cal többen haltak meg, mint amennyien 
születtek. Egy élve születésre jutó halálesetek száma 1,16, amely 
adat az országos átlaghoz hasonló. 
 
Korcsoportok alakulása 
 

       1990. 2001. 
Év 

  fı % fı % 
0 – 14 
15 – 59 
60 – X 

1154 
3144 
1023 

21,7 
59,1 
19,2 

1 036 
3 260 
1 166 

19 
59,7 
21,3 

Lakónépesség 
összesen 

5321 100 5 462 100 

 
Korszerkezet alakulásában a lakosság összetétele az utóbbi tizenegy 
év alatt szinte nem változott. A gyermekkorúak aránya  118 fıvel 
(2,7%) csökkent, a középkorúak aránya 116 fıvel (0,6 %) nıtt. Az 
idısek és öregkorúak aránya 2,1 %-kal növekedett. 
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A népesség iskolai végzettségének alakulása a megfelelı korúak 
%-ában: 
 

15 – X éves 
legalább  
8 osztály 

18 – X éves 
legalább  

középfokú v. 

25 – X éves 
legalább  

felsıfokú v. Év 

fı % fı % fı % 
1990 2742 65,8 576 14,9 133 3 
2001 3414 77,1 783 18,9 130 3,6 
2002  

reprezentatív 
adatok 

197 86,8 123 51,2 35 15,4 

 
A népesség iskolázottsága az elmúlt 11 évben javult, melyet a 
kevésbé iskolázottak arányának csökkenése, a közép- és felsıfokú 
végzettséggel rendelkezık lakosságon belüli hányadának 
növekedése jelez. 
1990-ben az általános iskola 8. évfolyamát elvégzık aránya 65,8 % 
volt, mely 2001-re 77,1%-ra emelkedett. Az érettségizettek száma a 
cenzus adatai szerint 1990-hez képest 2001-re 5 %-kal nıtt. 
Kenderes lakosságának iskola végzettsége 9,2 osztály volt a 2001-
es adatok alapján. 
2003. novemberében reprezentatív felmérésre került sor három 
utcában (Petıfi, Bajcsy-Zsilinszky és Felsıföldi) az iskolázottság 
tekintetében. A felmérés alapján megállapítható, hogy az itt élı 
lakosság iskolai végzettsége, különösen a közép és felsıfokú 
végzettség tekintetében a települési átlagnál magasabb. A 
magyarázat az, hogy ezekben az utcákban a 15-25 éves korosztály 
aránya is magas, körükben pedig már a közép és felsı iskolát 
végzettek aránya a meghatározó. A felmérésbıl kiderült, hogy itt 
munkanélküli szinte nincs, ami azzal magyarázható, hogy a 
megfelelı iskolázottsággal a lakosok munkahelyhez való 
hozzájutása is könnyebb. 
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Az elmúlt évtizedben végbement társadalmi és gazdasági 
változások hatására új típusú oktatási formák jelentek meg. Ezek 
elsısorban a felnıttképzések, átképzések hiányát igyekeztek 
pótolni. Városunkban egyre több felnıtt vállalta és vállalja az új 
típusú oktatási formákat, a levelezı és távoktatási rendszerben. 
 
Foglalkoztatottság 
 
A foglalkoztatottak nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása az 
elmúlt két évtizedben, mind a megyében, mind országosan, 
fokozatosan módosult. Az átalakulási folyamat már a nyolcvanas 
években érzékelhetı volt, de ezt igazán az 1990-es évek elsı 
felének gazdasági változásai gyorsították fel. A mezıgazdasági 
szektor válsága és az ipari termelés visszaesése gyökeresen 
megváltoztatta a foglalkoztatási szerkezetet. Ez a módosulás 
Kenderesre is kihatott, hiszen a mezıgazdaságban dolgozók aránya 
2001-re 29,8 %-kal esett vissza. 
 
A foglalkoztatottság szerkezete a településen 
 

1990 2001 Összevont 
nemzetgazdasági 

ágak 
Fı % fı % 

Ipar, építıipar 
Mezıgazdaság 
Egyéb 

504 
990 
574 

24,4 
47,9 
27,7 

567 
291 
749 

35,3 
18,1 
46,6 

Aktív keresık 
összesen  

2068 100  1607 100 

 
Mint a táblázatból kiderül Kenderes foglalkoztatási szerkezetét (az 
országos szintő ipari termelés csökkenésével szemben) éppen  az 
ipari termelésben dolgozók számának emelkedése jellemzi. Az 
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iparban, építıiparban dolgozók részaránya községünkben 10,9 %-
kal emelkedett. Az egyéb jellegő ágazatok súlya 27,7 %-ról 46,6 %-
ra változott, ami 18,9 %-os növekedést mutat.  
 

1990 2001 
Gazdasági aktivitás 

fı % fı % 
Aktív keresık 
száma 

 
2068 

 
38,9 

 
1607 

 
29,4 

Inaktív keresık 
száma 

 
1276 

 
24 

 
1942 

 
35,6 

Eltartottak száma 1942 36,5 1668 30,5 
Regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

 
 

35 

 
 

0,6 

 
 

245 

 
 

4,5 
Lakónépesség 
összesen 

5321 100 5462 100 

 
A népesség gazdasági tevékenység szerint alapvetıen két fı 
csoportból, a gazdaságilag aktív, illetve a gazdaságilag nem aktív 
népességbıl áll. 
A nyolcvanas évek végén elkezdıdött gazdasági és 
társadalompolitikai változások, a népesség gazdasági aktivitását, és 
az aktív keresık foglalkozási szerkezetét alapvetıen érintették. Az 
átalakulás fı elemeit a foglalkoztatottak számának és arányának 
mérséklıdése, a munkanélküliség megjelenése és felerısödése és 
ezzel párhuzamosan az inaktív keresık állományának bıvülése 
jelentették. Ez egyenes következménye volt a gyors ütemő 
privatizációnak és a létszámleépítéseknek. A kilencvenes évtized 
közepétıl hatottak a foglalkoztatás stabilizálásának tényezıi, és 
olyan intézkedések, amelyek a nyugdíjazást valamint a 
gyermekneveléssel kapcsolatos segélyezések feltételeit érintették. 
Összességében a foglalkoztatottak száma lényegesen csökkent. 
2001-ben a településen foglalkoztatottak száma 461 fıvel volt 
kevesebb, mint 1990-ben, ami 9,5 %-os csökkenést jelent. Az 
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inaktív keresık száma a táblázatban foglalt adatok szerint az 1990. 
évi 24 %-ról, 2001-re 35,6 %-ra emelkedett, amit több tényezı 
alakított ki. Egyrészrıl a rendszerváltást követı években, széles 
körben biztosítottak lehetıséget az akkori nyugdíjkorhatárt még el 
nem érı, de azt megközelítı dolgozóknak a korengedményes 
nyugdíj, majd az elınyugdíj igénybevételére. Másrészrıl a 
piacgazdaság térhódításából következıen, a jelentıs nagyságú 
létszámleépítések hatására, a munkanélküliség helyett sokan a 
rokkantnyugdíjazás lehetıségét választották. Az inaktív keresık 
legnagyobb részét a saját jogon nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és 
járadékban részesülık teszik ki. 
Azt is meg kell jegyezni, hogy 2001-ben a kenderesi lakosok 21,1 
% rendelkezett ıstermelıi igazolvánnyal. Az ıstermelık egy része 
egyéni gazdálkodóként a mezıgazdaságból él, másik része pedig 
kereset-kiegészítés céljából foglalkozik növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel. 
 
Foglalkoztatottság 
 

Megnevezés 
1990 2001 

Saját 
adat 
2001 

Munkahelyek száma 2142 1 322 1 374 
Helyben lakó aktív 
keresık 

 
2 177 

 
1 416 

 
1 468 

Helyben 
foglalkoztatott aktív 
keresık 

 
 

1 617 

 
 

1 026 

 
 

1 078 
Eljáró aktív keresık 560 390 390 
Bejáró aktív keresık 525 296 296 

 
Az elmúlt évtizedben és most is a kenderesi gazdasági társaságok 
és intézmények biztos megélhetést adtak és adnak a helybeli és 
vidéki munkavállalóknak. Az 1990-es adatokkal összehasonlítva 
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azonban változott a helyzet. Megmaradt a munkaerı felvevı 
szerepe a településnek, azonban gazdasági változások miatt az 
1990-es év adatai romlottak. A település aktív keresıinek 72,5 %-a 
helyben dolgozik. Akik nem találtak helyben a képzettségeiknek 
megfelelı munkát, más településre járnak, bejáró dolgozók aránya 
22,4 %, ami csak 2,1 %-os csökkenés az 1990-es adatokhoz 
viszonyítva. 
A 2001-es statisztikai adatok és a saját  adatok közötti az eltérést az 
52 fıfoglalkozású ıstermelı száma adja, akik a Munkaügyi 
Központnál, mint regisztrált munkanélküliek nincsenek 
nyilvántartva, de az aktív keresık nyilvántartásában sem 
szerepelnek. 2002-ben ıstermelıi igazolvánnyal 1155 kenderesi 
lakos rendelkezett, akik fıfoglalkozásuk vagy nyugdíjuk 
kiegészítése miatt anyagi helyzetük javítása érdekében 
foglalkoznak állattenyésztéssel, növénytermesztéssel. 
 
 

Kenderesi munkahelyek száma
foglalkoztatási hely szerint

egyéni 
vállalkozó
k  BÁNFA 
Kft,Politel

27%
366 fı

Szövetkezetek
9%

120 fı

Mélyépítı Rt. 
Középtiszai 
MgRt. MOL 

Rt
23%

303 fı

Egyéb: 
Rendırség, 

Vasút, Posta, 
egyéni 

vállalkozók 
alkalmazottai

27%
353 fı

Önkormányza
t és 

intézményei
14%

180 fı
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Kenderesen 1322 a munkahelyek száma. A helyben dolgozó 
lakónépesség 1026 fı (mezıgazdaság: 241 fı, ipar, építıipar: 317 
fı, egyéb: 468 fı). A környezı településekre és a fıvárosba 390 fı 
jár dolgozni, a közeli településekrıl pedig 296 fı jár a településre 
munkavégzés céljából (2001-es adat). 
 
A munkanélküliség alakulása 
 
A rendszerváltás óta településünkön a munkanélküliek száma 1997-
ig folyamatosan emelkedett, 1998-tól viszont csökkenés figyelhetı 
meg. A Kenderesen 2002. decemberében regisztrált 
munkanélküliek száma 208 fı. A munkanélküliségi ráta 6,45 %, 
ami a megyei 6,53 %-os, és a környezı (Kunhegyesi Munkaügyi 
Központ által regisztrált11,74 %) települések adatainál is jobb 
arányt képvisel. A nyári idıszakban az idényjellegő munkák 
számának emelkedésével a munkanélküliek száma jelentısen 
csökken. 
A fiatal, pályakezdı munkanélküliek a Munkaügyi Központon 
keresztül átképzési támogatásban részesülnek, ezzel nagyobb 
esélyük van az elhelyezkedésre. 
A munkanélküliség csökkentése, valamint a munkahelyek 
számának növelése érdekében az Önkormányzat az új 
vállalkozóknak iparőzési adókedvezményt nyújt. 
A Polgármesteri Hivatal a Kunhegyesi Munkaügyi Központtal 
közösen 1991. óta rendszeresen szervez közhasznú munkát, a 
települést érintı közfeladatok megoldására. 1991–2001. között 571 
fı kenderesi lakost alkalmazott a hivatal, mint közhasznú 
foglalkoztatottat. 
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V. 
 

Kenderes gazdasága, kereskedelme, 
vendéglátás és pénzintézetek 

 
1.) A nagyközség gazdasági múltja, jelene 
 
A múltról 
 
Kenderes gazdasági életében a mezıgazdaság mindig elsıdleges 
szerepet játszott, míg az ipar és a kereskedelem legfeljebb 
kiegészítı jelleget mutatott, illetve mutat. 
Az 1862-ben befejezett tagosítás és a Tisza szabályozása a 
mezıgazdaság szerkezetében minden eddiginél nagyobb átalakulást 
eredményezett. A szántóföld területe megduplázódott, 6283 
katasztrális holdról 12.013 holdra növekedett, ugyanakkor a rét és a 
kert aránya majd’ a felére csökkent. A paraszti háztartásban 
kiemelkedı fontossággal bírt a sertéstenyésztés. 
Az 1930-as évek végén új, eddig ismeretlen növénykultúra jelent 
meg, a rizs. Az öntözıvíz biztosítására hatvan kilométer hosszú, 
húsz kilowattos magán villamos távvezetéket létesítettek 1940-ben. 
Kenderesen a téeszek szervezıdése viszonylag korán, már 1948-
ban megkezdıdött és a szövetkezetekben a gazdálkodás rendkívül 
nehéz körülmények között folyt. Bánhalma külterületi lakott helyen 
állami gazdaság alakult 1949-ben, hatezer katasztrális holdon, 
aminek az 1950-es években a rizstermesztés jelentette a fı profilját. 
Az l956-os forradalom leverése után, az évtized végére a 
szövetkezetek nagyon megerısödtek és az apróbb csoportok 
egyesülései után két MGTSZ alakult: a Haladás és a Vörös Csepel. 
Ezek 1974-ben November 7. MGTSZ néven  egyesültek és az így 
létrejött mezıgazdasági nagyüzemben a növénytermesztési és 
állattenyésztési fıágazat mellett építési és cipıgyártó részleg is 
mőködött. 
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A település ipara sok évszázados fennállása alatt mindig 
jelentéktelen maradt. Az 1945-ben megalakult Kenderesi 
Földmőves-szövetkezet két év múlva átvette a Hangya üzletét, majd 
bekebelezte a magánkézben lévı többi kiskereskedelmi egységet is. 
Az 1950-es évek elején a kisiparosokat súlyos adóterhekkel, 
önállóságuk feladására kényszerítették. Többségük az 1951-ben 
megalakult Kenderesi Vegyesipari Kisipari Szövetkezetben talált 
magának munkát. 
Jelentıs ipari létesítménynek számított a Növényvédı Állomás, ami 
a hatvanas évek elején 114 dolgozót alkalmazott. Innen látták el 
Szolnok megye szinte egész tiszántúli részének repülıgépes 
növényvédelmét. 
Az 1980-as években a Kunszöv varrodája és a Mátraplast 
Mőanyagfeldolgozó Szövetkezet telepe 160 kenderesi lakosnak 
biztosított munkalehetıséget. 
A település kereskedelmében nagy szerepet játszott a Hangya 
Szövetkezet létrejötte, majd az 1945-ben megalakult Kenderesi 
Földmőves Szövetkezet. A lakosság kereskedelmi ellátását 
megfelelı színvonalon végezte, ennek ellenére 1978-ban egyesült a 
kisújszállási szövetkezettel és létrejött a mai „Szövetség” ÁFÉSZ. 
 
A jelen 
 
A rendszerváltás éreztette hatását Kenderes gazdasága tekintetében 
is, legnagyobb érvágás volt a Repülıgépes Szolgálat kenderesi 
telephelyének teljes felszámolása, amelynek következtében közel 
100 dolgozó veszítette el munkahelyét. 
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A gazdaság szereplıi 
 
A Középtiszai Állami Gazdaság átalakulása 1991-ben kezdıdött, 
aminek eredményeként létrejött a Középtiszai Mezıgazdasági Rt, a 
BÁNFA KFT, valamint a Bánhalmai Mélyépítı Rt. A település mai 
gazdasági szereplıi közül ezek a legeredményesebben mőködık 
 

2002. évben 
 

RT Szövetkezet KFT BT Egyéni 
vállalkozó 

2 1 5 10 123 
 
 
A foglalkoztatottsági szerkezet alakulása 
 

1990. 2001.  

fı % Fı % 
Ipar, 
építıipar 

504 24,4 499 35,3 

Mezıgazdaság 990 47,9 256 18,1 
Egyéb 574 27,7 660 46,6 
Aktív keresık 
összesen 

2068 100,0 1415 100 

 
 
A Mezıgazdasági Termelıszövetkezet a termelés alapját szolgáló 
termıföld használatot haszonbérleti szerzıdéssel biztosítja. 
Mintegy 70 fı dolgozik a szövetkezetben. 
Jó néhány mezıgazdasági fıvállalkozó, ıstermelı a 
növénytermesztés és az állattenyésztés terén jelentıs eredményeket 
ér el. 
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1990. óta folyamatosan alakulnak különbözı gazdasági társaságok, 
egyéni vállalkozások, ugyanakkor szőntek is meg olyanok, amelyek 
nem bizonyultak sikeresnek. A lakossági szolgáltatás 
színvonalának javulása érzékelhetı az újabbnál újabb vállalkozások 
létrejöttével. Megnıtt a kereskedelmi és vendéglátó egységek 
száma, melyek nemcsak a helybeli lakosság igényeinek kielégítését 
szolgálják, de a megnövekedett idegenforgalom megelégedését is 
eredményezik.  
A pénzügyi szolgáltatást a Fegyvernek és Vidéke 
Takarékszövetkezet kenderesi Kirendeltsége biztosítja megfelelı 
színvonalon. 
 
2.) Mezıgazdaság, ipar 
 
Kenderes mindig mezıgazdasági jellegő település volt és jelenleg is 
az. Jó minıségő földek biztosítják a gazdálkodás alapját, melyeken 
a legkülönbözıbb növénykultúrákat termesztik. A település 
összterületébıl – 11.124 ha – a termıterület 9.607 ha, mely a teljes 
terület 86,36 %-a.  
A mezıgazdasági terület 21,32 %-a (1.550 ha) öntözött, szántó 
mővelési ágú. 
 
Mezıgazdasági terület mővelési ágak szerinti megoszlása (ha) 

2001. 
 
.                              1.) Szántó                                    7.267 
   2.) Kert                                    23 

  3.) Gyümölcsös                                  4 
   4.) Gyep                                      1.130 
   5.) Erdı                                          543 

  6.) Halastó                                      640 
   7.) Kivett                                     1.517 
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Bár a termıterülete a kárpótlások és az átalakulások hatásaként a 
negyedére csökkent, kiemelt figyelmet érdemel a Középtiszai Mg. 
Rt. mőködése. A környék jelentıs mezıgazdasági termelı 
vállalkozása közé tartozik, közel kétmilliárd forintos árbevétellel, 
melyet mintegy 200 fı állít elı. 63 fı a helybeli dolgozó, l37 fı a 
környékbeli településekrıl /Kunhegyes, Tiszaroff, Tiszaigar, 
Tiszaszentimre, Kunmadaras/ jár be. 
A növénytermesztési ágazatban  mintegy 2.500 ha szántó területen 
gazdálkodnak. İszi búza és ıszi árpa vetımag elıállítását végzik 
évente 3000 tonna mennyiségben. 
500 hektár területen napraforgót termesztenek. 
Az RT. rendelkezik egy maghántoló üzemmel. Ehhez kapcsolódik a 
BIODIESEL üzem. Az üzem 3000 tonna biodiesel elıállítására 
képes 10000 tonna alapanyag feldolgozása mellett. 
Az állattenyésztési ágazatban figyelemre méltó az 1000 kocás 
sertéstelep, melynek éves kibocsátása megközelíti a 20000 db-ot. 
Szarvasmarha állományuk mintegy 700 db tehénbıl és ezek 
szaporulatából áll. Éves tejtermelésük megközelíti a 4 500 000 
litert. Rendelkeznek még egy juhászattal, ahol 280 anyajuh 
tartásáról gondoskodnak. 
A Részvénytársaság 2000 évtıl ÉMI- TÜV - Bayern által tanúsított 
ISO-9002 minıség biztosítási és HACCP rendszert mőködtet.  
 
   A Mezıgazdasági Termelıszövetkezet 70 fınek biztosít munkát. 
A növénytermesztési ágazatban meghatározó a kalászosok /ıszi 
búza, ıszi árpa/ termesztése, továbbá a hibrid kukorica 
vetımagtermesztés. A takarmányszükséglet biztosítása érdekében 
kukoricatermesztéssel is foglalkoznak 
 
A mezıgazdasági vállalkozók, fıfoglalkozású ıstermelık nagy 
erıfeszítéssel, pályázati lehetıségek maximális kihasználásával 
mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztés terén szép 
eredményeket érnek el. Az ıstermelık száma igen magas, 1.650 fı, 
ami abból adódik, hogy  fıfoglalkozásuk mellett fıként 
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sertéstartással, kevesebben szarvasmarha tenyésztéssel, valamint 
növénytermesztéssel egészítik ki jövedelmüket. Az ıstermelık 
jogilag ugyan nem a vállalkozásokkal azonos kategóriát 
képviselnek, de gazdasági, önfoglalkoztató, lakossági ellátó 
szerepük nem lebecsülhetı. A fejlıdés bizonyos szintje után 
közülük kerülhetnek ki a jövı egyéni gazdálkodói. 
 
A mezıgazdaság szereplıi 
 
1.) Gazdasági társaságok (db)                             3 
2.) Vállalkozók (fı)                                             19 
3.) Fıfoglalkozású ıstermelık (fı)                    38 
4.) İstermelık (fı)                                         1.650 
 
Az ipar tekintetében országos hírő üzemek mőködnek Kenderesen, 
melyek meghatározó jelentıséggel bírnak a lakossági szolgáltatás, 
foglalkoztatás terén.  
 
Bánhalmai Fa-és Asztalosipari Kft. 
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A környék egyik legnagyobb foglalkoztatója. A helybelieken kívül 
Kunhegyesrıl, Tiszagyendáról, Kunmadarasról, Abádszalókról, 
Fegyvernekrıl, Kisújszállásról is járnak be dolgozók. Saját 
dolgozóikon kívül még több mint 100 fınek biztosítanak munkát 
bedolgozóikon keresztül, megyén belül (Karcag, Kunszentmárton, 
Tószeg) és kívül (Nyírbátor, Berettyóújfalu, Mezıberény, 
Gyergyószentmiklós /Románia). 
A Kft. az ország elsı három nyílászáró gyártó üzeme közé tartozik, 
évente 80 000 db ajtót, ablakot forgalmaz. 
A Kft 1999. decembere óta ISO minısítéssel rendelkezik, termékei 
ÉME bizonyítvánnyal kerülnek forgalomba és megtalálhatók az 
ország egész területén. Kétszáznál is több partnerrel állnak 
kapcsolatban. Bevételük több mint 50 %-át a nagy áruházláncok 
adják.(OBI, BRICOSTORE, PRAKTIKER, RAAB KARCHER 
TÜZÉPEK.) 
                                                  
Árbevételük összetétele 

ezer Ft 
Megnevezés 2002. tény 2003. várható 
Ablak fából 482 354 560.000 
Ajtó fából 1.055.456 1.355.000 
Mőanyag 
nyílászáró 

102.467 150.000 

Fenyı főrészáru 289.699 325.000 
Egyéb anyag 342.861 280.000 
Szállítás, 
szolgáltatás 

24.604 30.000 

Összesen: 2.297.441 2.700.000 
 
Termelıtevékenységük mellett szakképzéssel is foglalkoznak. 
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Bánhalmai Mélyépítı RT. 
 
Közel 50 fıt foglalkoztató üzem, melynek fı profilja az útépítés. 
Az ország egész területén dolgoznak, megemlíthetjük, hogy az M3-
as autópálya építésében is részt vesznek, de ezen kívül 
Tornyiszentmiklóson és Miskolcon is végeznek munkát. Éves 
árbevételük 450 millió Ft. A helybelieken kívül kisújszállási, 
kunmadarasi, kunhegyesi és tiszaszıllısi lakosokat foglalkoztatnak. 
 
A MOL RT. kenderesi telepe 
 
1982. nevezetes dátum a település életében, hiszen ettıl az 
idıponttól kezdték kitermelni gázmezı készletét. 20 kút fúrására 
került sor, melybıl jelenleg 10 mőködı kút van, melyek a 
Tiszaújvárosi Hıerımővet látják el energiával..  
A cég tevékenysége iparőzési adó befizetés szempontjából igen 
jelentıs. Például 2003. évben 8.325.000 Ft adófizetési kötelezettség 
terhelte. A foglalkoztatott létszám nem számottevı, mintegy 20-an 
dolgoznak ezen a munkahelyen. 
 
POLITEL KFT.  
 
A POLITEL KFT tevékenységét a sokszínőség jellemzi. 1991-ben 
létesített telephelyet Kenderesen. Tevékenységi körei: építés, 
tervezés, kivitelezés szolgáltatás, távközlés, informatika, 
közmőberuházások bonyolítása. A jelenleg folyamatban lévı 
szennyvízcsatorna beruházás tervezését is fıvállalkozóként a 
POLITEL végezte. A KFT a szolgáltatásainak bıvítését tervezi a 
jövıben, távlati terveiben szerepel az informatikai rendszer teljes 
kiépítése Kenderesen és a környezı településeken. Jelenleg 20 fıt 
foglalkoztat, melybıl 14 fı kenderesi, 6 fı pedig bejáró 
Kunhegyesrıl és Karcagról.   
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POLITEL Kft. 
 
ANIER KFT 
 
1992-tıl van telephelye Kenderesen. 1996. óta mőködik jelenlegi 
helyén a varroda, mely a vállalkozó saját tulajdonát képezi. Textil-
konfekció gyártásával foglalkoznak, termékeik 90 %-át külföldre 
szállítják. A varrodában 25-en dolgoznak, a vállalkozás viszont 
jelentıs számú /75 fı/ vidéki bedolgozónak, alvállalkozónak 
biztosít kereseti lehetıséget Karcag, Debrecen, Kisújszállás, 
Örményes településeken. Éves árbevétele 30 millió Ft. 
 
3.) Kereskedelem 
 
A kereskedelem fejlıdése az utóbbi évtizedben látványos volt. E 
tekintetben is meghatározó az a tény, hogy településünket kettészeli 
a 4. számú fıközlekedési út. Többletforgalmat jelent 
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a kereskedelmi egységekben az átutazók magas és egyre növekvı 
száma. 
 

Kiskereskedelmi üzletek száma 
/2003./ 

 
1.) Élelmiszer jellegő üzlet                        25 
2.) Iparcikk jellegő üzlet                             4 
3.) Textil, ruházat:                                       9 
4.) Vasáru, festék:                                       4 
5.) Könyv, újság, papír:                              1 
 
Az 1980-as évek végéig szinte kizárólag csak az ÁFÉSZ 
kereskedelmi egységei biztosították a kereskedelmi szolgáltatást. A 
rendszerváltást követıen sorra kapcsolódtak be a magán- és társas 
vállalkozók a kereskedelmi ellátásba, ezzel is bıvítve a választékot. 
Új kereskedelmi szolgáltatás is megjelent a településen: 1993-ban 
megnyílt az elsı üzemanyagtöltı állomás, melynek nyitva tartása 
folyamatos. A benzinkútnál mőködı üzlet széles áruválasztékkal 
várja a helybeli és átutazó vásárlókat. 
Említésre méltó a településen mőködı 2 pékség. A környezı 
településeket /Fegyvernek, Kisújszállás/ is ellátják kenyérrel és 
péksüteménnyel. Mindkettınek saját üzlete is van. 
A lakosság kereskedelmi ellátásának színvonalát emeli a 2 
virágüzlet, a MINI-MAX üzletház és a Start Mőszaki kisáruház 
amely helyet adott a Totó-lottózónak. 
A településen egy Gyógyszertár mőködik, mely magántulajdonban 
van, s leginkább a helybeli lakosság kiszolgálását látja el. 
A „Szövetség” ÁFÉSZ meghatározó szerepet játszik Kenderes és a 
környék kereskedelmi ellátásában, településünkön összesen 6 
kereskedelmi egységet tart fenn, amiknek 32 fı kenderesi dolgozója 
van. 
Taglétszáma 1475 fı, ebbıl kenderesi. 564 fı. Éves árbevétele 
341.467 millió Ft.  
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Kenderesen hetente 2 alkalommal van piac, szerdán és pénteken. A 
hét 4 napján van napi élelmiszerpiac. 
Régi hagyomány a Búcsú vásár megtartása, melynek idıpontja 
Nagyboldog asszony napjához, augusztus 15-höz közelebb esı 
vasárnap. Ezen a napon az ország különbözı helyeirıl jönnek 
látogatók, illetve kereskedık. 
 
4.) Vendéglátás 
 
Kenderesen 21 vendéglátóhely található, melyek sorában az elsı és 
legimpozánsabb a Horthy kastély. Itt szállás és étkezési lehetıség 
biztosított az idelátogatónak. A kastély kedvelt helyszíne a családi 
rendezvényeknek, találkozóknak. A környék településeirıl is 
szívesen veszik igénybe lakodalmak, egyéb összejövetelek 
megtartására, mert reprezentatív terme akár 120 fı befogadására 
alkalmas. Mind a konyhája, mind pedig a kiszolgálás színvonala 
megyeszerte elismert.  
A kastély épületében lévı kollégium 150 fı részére biztosíthat 
kulturált szálláslehetıséget - vendégéjszakánként 900-Ft-ért -, de 
ugyanott  5 db kétágyas vendégszoba is van. Napi háromszori 
étkeztetés igényelhetı.  
Az Alföldi Büfé a 4-es számú fıközlekedési út átutazóinak és a 
helybelieknek is kedvelt vendéglátó helye. Befogadóképessége 40 
fı. A hét minden napján meleg étellel várja látogatóit. 
Az önkormányzat Központi Konyhája biztosítja a helybeliek 
közétkeztetését. Itt ebédelnek a diákok, itt fıznek az óvodásoknak, 
az idıseknek, de rajtuk kívül bárki, az idelátogatók is igénybe 
vehetik ezt a szolgáltatást. Az étterem l20 fı befogadására 
alkalmas, konyhája 600 adagos. 
A Fıtéren Gyorsbüfé várja a reggelizıket, a meleg ételre és italra 
vágyókat. A vásárlók igen kedvelik a látványpékség termékeit, 
valamint a fagyit, melyet ezen kívül még 2 helyen árusítanak 
A többi vendéglátóhely italboltként mőködik, melyek között van 
kulturált sörözı és büfé is. 
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5.) Pénzintézetek, biztosítók 
 
A Kenderesen 1964. óta mőködı Takarékszövetkezet 1976-ban 
egyesült a fegyverneki takarékszövetkezettel, Fegyvernek és 
Vidéke Takarékszövetkezet néven. 1992-ben adták át azt a 
Takarékszövetkezet beruházásában elkészült szép, környezetbe illı 
épületet, melyben helyet kapott maga a Takarékszövetkezet, 
valamint több üzlethelyiség is, melyet vállalkozók üzemeltetnek. A 
Takarékszövetkezet kenderesi taglétszáma 2507 fı, dolgozói 
létszám 5 fı. Betétállománya Kenderesre vonatkozóan 453.564 000 
Ft, hitelállomány 111.925 000 Ft. 
2004. decemberében a településen egy bankautomata kihelyezése is 
megtörtént. 
 

 
                
                      Ügyfélfogadás a Takarékpénztárban 
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Postahivatal 
 
Kenderesen 1927-ben készült el és került átadásra a Posta  
eklektikus stílusjegyeket viselı ma már mőemlék jellegő épülete. 
Az intézmény rendelkezik POS terminállal, közvetítıként a 
Generáli- Providencia Biztosító Rt részére élet-, utas-, lakás, 
valamint kötelezı gépjármő felelısség biztosításokat is megköt. 
Ezeken kívül a Lakáskassza Elsı Általános Lakás-takarékpénztár 
Rt. megbízásából lakástakarék közvetítı szolgáltatást is végez. 
A Posta folyamatosan részt vállal a település kereskedelmi 
igényeinek kielégítésében. 
Bánhalmán is mőködik Postahivatal, mely az ott élı lakosság 
alapvetı postai szolgáltatását látja el. 
A Posta dolgozóinak létszáma 11 fı. 
 
Biztosítók 
 
Az alábbi biztosítóknak van helyi képviselıje Kenderesen: 
AB-AEGON Általános Biztosító Rt 
Hungária Biztosító Rt 
Generáli – Providencia Biztosító Rt 
 
 

VI. 
 

Közmőellátás, közlekedés 
 
 
Közmőellátás 
 
Kenderes infrastrukturális ellátottsága 2004. évtıl teljesnek 
mondható. A vezetékes ivóvíz ellátás kiépítése már 1931-tıl 
kezdıdött. A földgáz ellátás 1984-tıl folyamatosan épült ki, ma 
már minden lakásnak elérhetı. A vezetékes telefon ellátás 1990-tıl 
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lakossági önerı bevonásával, a térségben elsık között valósult meg. 
2003. évben a település sikeresen pályázott szennyvíz csatorna és 
tisztító építésére, melyre elsı ütemben a település lakásainak 67 %- 
a került rákötésre, 2004. év ıszén. 
 
 
Áramszolgáltatás 
 
Kenderesen 1927-ben állították fel az elsı transzformátort, majd 
1930 és 1944 között 13 km villanyvezeték létesült, így a lakóházak 
túlnyomó többsége bekapcsolódott a villanyhálózatba.  
Jelenleg Kenderes a „Tiszántúli Áramszolgáltató 
Részvénytársaság” (TITÁSZ Rt.) szolgáltatási területéhez tartozik. 
Az áramellátás a településre érkezı 2 db 20 kW-os elektromos 
légvezeték betáplálásról történik, összesen 10 trafó körzetre bontva 
az ingatlanok ellátását. Az ipari üzemeknek önálló trafóállomásuk 
van. 
2002. évben a település az Észak-Buda Kft-vel szerzıdve 
közvilágítási korszerősítést hajtott végre, mely 49,49% energia 
megtakarítást eredményezett a beépített teljesítményre 
vonatkozóan. Jobb fényteljesítmény mellett, valamennyi középület 
éjszakai megvilágítást kapott. 
Az áramszolgáltatás fıbb adatai: 
 

1. Kisfeszültségő hálózat (km) 36 
2. Lakossági fogyasztók száma (db) 2174 

3. Közületi fogyasztók (db) 90 
4. Közvilágítási lámpatestek száma 

(db) 
698 

5. Közvilágítás éves fogyasztása 
(kWh) 

138.688,79 

6. Kiépítettség (%) 100 
7. Lakások bekötése (%) 100 
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Gázszolgáltatás 
  
A gázszolgáltatást a Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság 
(TIGÁZ Rt.) végzi. Az 1960. és 1970. közötti években, Kenderes 
határában földgázmezıt találtak, aminek a kitermeléshez is 
hozzáfogtak. Ez 10 gázkútból történik a település ÉNy-i határában 
épített gázelıkészítı üzembıl irányítva. A kitermelt gázt 
továbbítják az országos földgázvezeték hálózatba. A község 
gázellátását a Termelı Szövetkezettel közösen épített gázvezeték 
indította el 1984-ben. Elıször a fıgerinc került megépítésre, majd 
lakossági önerıvel, az utcai építıközösségek a település többi 
részén is megépítették a gázvezetéket. A gázellátás az országos 
gerincrıl lecsatlakozva saját gázfogadó állomáson keresztül 
történik.   
 
A gázellátás fontosabb adatai: 
 

1. Gázvezeték hossza 
(elosztó) (km) 

30,58 

2. Lakossági fogyasztók 
száma (db) 

1402 

3. Közületi fogyasztók 
száma (db) 

73 

4. értékesített földgáz (m3) 
          - ebbıl lakossági 
          - általános célú 

3 546 400 
2 141 900 
1 405 500 

5. Kiépítettség (%) 100 
6. Lakások bekötése (%) 69,4 
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Ivóvíz ellátás 
 
A településen 1925-ben már fúrt artézi kút mőködött, melyhez 
1931-ben ivóvízvezetéket csatlakoztattak a fıutcán és néhány 
mellékutcában. A magyarországi falvakban ebben az idıben még 
kivételesnek számított a vezetékes ivóvíz. A vízmő üzemeltetését 
az önkormányzat 1991-ben átvette a megyei víz- és csatornamőtıl. 
Az ivóvíz szolgáltatást ma Kenderes Városi Önkormányzat 
Vízmőve végzi.  Jelenleg 6 db mélyfúrású kút biztosítja 
településünk ivóvíz szükségletét.  
 
Vízellátás fontosabb adatai: 
 

1. Vízvezeték hossza (km) 35,4 
2. Kitermelt vízmennyiség 
(m3/év) 

 
146,4 

3. Kiépítettség (%) 100 
4. Vízhálózatba bekapcsolt 
lakás (db) 

 
1990 

5. Lakások bekötése (%) 98,8 
 
 
Települési hulladékkezelés 
 
Kenderes és Bánhalma településen 2002. április 01-tıl kötelezı 
közszolgáltatásként bevezetésre került a szervezett szemétszállítás. 
A hulladékszállítást-elhelyezést a Kisújszállási Városgazdálkodási 
Kft végzi. A begyőjtött kommunális hulladék a Kisújszállási 
hulladéklerakóba kerül, a szállítási szerzıdés szerint. 
Kenderes tagja a Kétpón épülı regionális hulladéklerakó 
konzorciumnak, mely építése 2003. évben megkezdıdött. A 
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beruházás megvalósulásával Kenderes és Bánhalma hulladéka ott 
kerül elhelyezésre. 
 
Éves települési hulladék mennyisége: 
 

3.413,48 m3 

     -Ebbıl lakossági: 2.676,48 m3 
     -Közületi: 740,00 m3 
 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A településen 2003. évben kezdıdött a szennyvíz-csatorna és 
tisztító I. ütemének építése. A szennyvízcsatorna gravitációs 
rendszerő, melyre a település ingatlanainak 67% - a köthetı rá. A 
szennyvíztisztító ehhez kapcsolódó, önálló 250 m3/d kapacitású 
biológiai tisztító, mely napi 40 m3/d szippantott szennyvíz 
fogadását is lehetıvé teszi. A szennyvízrendszer mőszaki átadása 
2004. decemberében megtörtént, jelenleg a próbaüzemelés folyik. 
A beruházás összköltsége 825 millió Ft. 
Bánhalma településrészen már üzemel egy biológiai 
szennyvíztisztító, amely 15 m3/d kapacitásban fogadja a lakosságtól 
szippantott szennyvizet. Ezt a tisztítómővet Jász- Nagykun- 
Szolnok megye Önkormányzatával közösen üzemelteti Kenderes 
önkormányzata. 
 
Épülı szennyvízrendszer adatai: 
 
1. Szennyvízvezeték hossza: 18 544,1 km + 3114 
nyomó vezeték 
    Lakossági lecsatlakozás: 12 902,0 km 
2. Szennyvíztisztító kapacitása: 250m3/d 
3. Kiépítettség: 67% 
4. Érintett ingatlanok: 1 150 
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Csapadékvíz elvezetés 
 
A csapadékvíz elvezetése a Szent István út (Petıfi és Vasút út 
közötti szakaszának kivételével) nyílt szikkasztó rendszerrel 
megoldott. Az árokrendszer a település keleti részén belvíz elvezetı 
szerepet is betölt. A karbantartást az önkormányzat minden évben 
rendszeresen elvégzi. 
 
Csapadékvíz elvezetés: 
 
1. Nyílt rendszer:  24,40 km 
2. Zárt rendszer:    2,20 km 
 
Telefon ellátottság 
 
Kenderes térségében 1990-ig csak kézi kapcsolású telefonrendszer 
mőködött. A MATÁV elsı fejlesztését nagy lakossági lelkesedés 
követte, mely a településen további kettı távbeszélı hálózat 
építıközösség megszervezését tette lehetıvé, az önkormányzattal 
közösen.  Az önerıs telefonhálózat építésével Kenderes a térség 
egyik legkorábban ellátott települése lett. A távbeszélı hálózat 
önerıs építése, fejlesztése a MATÁV részérıl is elismerésre került, 
mely jó például szolgált a térség többi településének. A fejlesztések 
során igen nagy segítséget jelentett a helyi érdekeltségő POLITEL 
távközlési cég tervezı és kivitelezı közremőködése. 
A digitális automata telefonközpont jelenleg a Posta épületében 
található. Ez ellátja a Bánhalma településre irányuló szolgáltatást is. 
A technikai háttér lehetıvé teszi az ISDN kapcsolású távbeszélı 
vonalak kiépítését, valamint a településen is lehetıség lesz az 
Internethez jól használható ADSL szolgáltatás elérésére. 
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Telefonellátottság jellemzıi: 
 

1. Telefonvonalak hossza 
(km) 
          - földkábel  
          - légkábel 

111 
 

38 
63 

2. Magán elıfizetı (db) 1 006 
3. Üzleti elıfizetı (db) 18 
4. Nyilvános állomás (db) 11 
5. Kiépítettség (%) 100 
6. 1000 lakásra jutó 
távbeszélı fıvonal 

 
499,5 

7. 1000 lakosra jutó 
távbeszélı fıvonal 

 
188,4 

 
 
A településen áthalad a Budapest-Debrecen irányú országos optikai 
informatikai gerinchálózat. 
A POLITEL Kft. tervei szerint megindult a helyi kábel televíziós és 
informatikai rendszer törzshálózatának építése, mely a csatorna 
építéssel párhuzamosan történik. Célja intelligens települési, 
informatikai hálózat kiépítése. Teljes kiépítését követıen, 
kábeltelevízió, Internet, vagyonvédelem és helyi telefon 
szolgáltatás elérését biztosítja a lakosságnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 

Közmővesítés összesítı táblázat: 
 

Közmő 
megnevezés: 

Hossz 
(km) 

Bekapcsolt 
lakás (db) 

Kiépítettség 
(%) 

Ellátottság 
(%) 

Elektromos 
hálózat 

 
36,00 

 
2174 

 
100,00 

 
100,00 

Vezetékes 
gázhálózat: 

 
30,58 

 
1402 

 
100,00 

 
69,40 

Ivóvíz vezeték: 35,40 1990 100,00 98,80 
Szennyvízcsatorna: Építés 

alatt  
-- -- -- 

Belterületi 
vízelvezetés: 

 
26,60 

--  
100,00 

 
100,00 

Kábel televízió: Tervezett: -- -- -- 
Belterületi 
kiépített út. 

 
29,90 

--  
79,83 

 
79,83 

 
 
Közlekedés 
 
 
Vonat közlekedés 
 
Kenderesen és Bánhalma településen áthalad a Kisújszállás-
Kálkápolna vasútvonal. A vonatforgalom jelenleg egy sínpáron 
bonyolódik. Kenderesen és Bánhalma településrészen is van 
vasútállomás. Naponta 10 vonatpár áll menetrendszerően az utazók 
rendelkezésére. A szerelvények hétköznap 2 kocsival, hétvégén 
pedig 3 kocsival közlekednek. Az utasforgalomban napi 150-180 fı 
veszi igénybe a vonatközlekedést. 
A teherszállítást heti 3-5 alkalommal 4-5 kocsiból álló tehervonat 
biztosítja, fıként a BÁNFA Kft szállítási megrendeléseit 
kiszolgálva.  
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Az állomásokon 10 fı dolgozik a kisújszállási állomásfınökséghez 
tartozva. 
 
 
Közúti forgalom 
 
Kenderesen a 4-es számú elsırendő fıközlekedési út halad át, ezen 
útvonalon lehet közlekedni Budapest és Nyíregyháza irányába. A 
település központjában van a 4-es számú fıközlekedési út és a 3404 
sz. harmadrendő közút keresztezıdése is. 
Bánhalma településrészen a 34-es másodrendő fıút halad át 
Tiszafüred irányába, a 33-as útba csatlakozva. Fegyvernektıl a 4-es 
számú fıúttól indulva a 34-es út a régi ”Só-út” nyomvonalát követi 
Bánhalmáig. Kenderes és Bánhalma települést a régi 34-es út köti 
össze, aminek a jelenlegi számozása 3404. 
A 4-es számú fıközlekedési út forgalma igen jelentıs az áthaladó 
tranzit forgalom miatt. Ez kedvez Kenderes kereskedelmének, 
idegenforgalmának, viszont a nyári csúcsforgalom igen megterheli 
a lakókörnyezetet.  
A 4-es számú fıúton áthaladó napi forgalom az 2000. évi adatok 
alapján jármőegység / napban kifejezve: 
 
  Átlagos napi forgalom: 1 537 j/nap 
                                        9 506 E/nap    

Személygépkocsi: 5 168 db 
Autóbusz: 126 db 
Tehergépkocsi: 1 167 db 
Motorkerékpár: 61 db 
Kissebességő jármő 1 db 
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Autóbusz közlekedés 
 
Kenderesen az autóbusz közlekedés fontos szerepet játszik, 
köszönhetıen az országos közúthálózatba való jó kapcsolódásnak a 
4-es fıúton, 34-es fıúton, illetve a 3404-es közúton keresztül. 
Kenderesrıl 15 várost és 18 községet lehet elérni. A városok a 
következık: Szolnok, Törökszentmiklós. Kisújszállás, Karcag, 
Túrkeve, Mezıtúr, Gyomaendrıd, Mezıberény, Békéscsaba, 
Gyula, Kunhegyes, Tiszafüred, Eger, Mezıkövesd, Miskolc. A 
végállomást tekintve 7 településre indul mintegy 25 járat naponta 
és ennyi helyrıl is érkezik. Legforgalmasabb a Szolnok és Karcag 
közötti buszjárat. 
A település középiskolájában sok a naponta bejáró diák, de a 
különbözı munkahelyeken dolgozó bejárók is autóbusszal 
közlekednek. A forgalmat nagyrészt a Jászkun Volán bonyolítja, de 
Kenderesen át közlekedik az Eger- Békéscsaba és Miskolc-Gyula 
távolsági buszjárat is. Településünkön 12 buszmegálló van. 
 
Úthálózat 
   
Kenderest a 4-es számú fıút kelet-nyugati (Budapest-Nyíregyháza) 
irányban kettémetszi, mert a fıút belterületi szakasza a Petıfi úton 
halad végig.  A jelentıs jármőforgalom miatt az úttest minısége 
erısen romlik. A gyalogos átkelést kettı csomópontban felfestett 
gyalogátkelı, illetve a Szent István út-Petıfi út keresztezıdésében 
villogó sárga lámpa segíti.  Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
közlekedés fejlesztési tervében 2006-tól tervezett a 4-es számú fıút 
Kenderest elkerülı szakaszának építése. 
Kenderesen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közútkezelı 
Közhasznú Társaság kezelésében lévı közutak a következık:  
 

-4-es számú fıút - Petıfi úton 
- 3404-es út - Szent István,Vasút, Kunhegyesi úton        

(Bánhalma felé) 
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      - 42304-es út - Bocskai úton  
                            (Turgonyi vasútállomáshoz vezetı út) 

      - 34304-es út - Vasút úton  
                               (Kenderes vasútállomáshoz vezetı út) 
 

 
Úthálózat 2002 év. 

 
Állami tulajdonú úthálózat:  7,200 km 
Önkormányzati úthálózat  :64,070 km 
 
Összesen:            71,270 km 
Ebbıl belterületi:            36,200 km 
 
Belterületi szilárd burkolatú: 28,900 km 
Szilárd burkolatú utak aránya: 79,83 % 
 
Járda:19,940 km 
Kiépítettség:100 % 
 
 
Légi közlekedés 
 
Kenderesen a MÉM Repülıgépes szolgálatnak volt térségi 
gépjármőjavító bázisa és mezıgazdasági repülıtere, ahol a téli 
idıszakban mezıgazdasági repülık karbantartása és tárolása 
történt. 
A privatizáció során a reptér magánkézbe került, viszont a vásárlás 
feltétele volt, hogy azt továbbra is repülésre alkalmas állapotba kell 
tartani. A tulajdonos egy új hangár épületet is épített, mely a 
repülıteret sport célokra alkalmassá teszi. 
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Infrastruktúrát, közm őellátottságot, közlekedést érintı 
fejlesztési elképzelések: 
 

• Bánhalmán a 34-es út mellet a „Kakat hídon” kerékpárút 
építése, mely belterületeket összekötı szerepet szolgál, a fıút 
területérıl a kerékpáros és gyalogos forgalmat elválasztva. 

• A településen még nem portalanított utcákon a szilárd 
burkolat megépítése területfejlesztési és régiós pályázati támogatás 
igénylésével. 

• Az ivóvízellátás minıségének javítására víztisztító 
berendezések tervezése, kivitelezése, tervezett pályázati források 
felhasználásával.  

• Bánhalmai településrészeket összekötı vízvezeték 
megépítése, a vízügyi alap támogatásának igénybevételével. 

• A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása, építése 
folyamatban van. 2005. évtıl a II. ütemben a többi ingatlan is 
bekapcsolható a szennyvízcsatorna hálózatba. A III. ütemben pedig 
Bánhalma településrész csatornázására kerül sor a már megépült 
szennyvíztisztító rendszerhez történı csatlakozással. 
 
Az áram és gázellátás teljes, így annak fejlesztését az 
önkormányzat nem tervezi, csak új településrészek kialakítása 
esetén. 
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VII. 

 
Településszerkezet, tervellátottság, lakásállomány, 

környezetvédelem 
 
Településszerkezet 
 
Kenderes településszerkezete – más településekhez hasonlóan – 
földrajzi elhelyezkedése, településtörténete alapján vizsgálható, a 
különbözı korok társadalmi és gazdasági hatásainak tükrében, a 
lakosság életvitelének és kialakult szokásrendjének 
figyelembevételével. 
Elsı okleveles említése 1352-bıl való. 
Kenderes az Alföld „tenger sík vidékén” helyezkedik el, századok 
óta lakott hely.  A Nagykunság települései közül Kunhegyes, 
Kisújszállás, valamint a szomszéd nagyközség Fegyvernek, 
országos közútról közvetlenül megközelíthetı. Közigazgatási 
területe határos Tiszagyenda, Karcag, Örményes, és Tiszabı 
külterületével is, melyek szintén szomszédos települések.      
Az E-60-as (4-es) számú fıúton – Szolnok–Törökszentmiklós-
Fegyvernek felıl megközelítve –, az út bal oldalán szembeötlı 
református templom és környéke a település ısi magja, a fıutca 
északi szakaszával együtt. Itt van ma is a hajdan volt mezıváros 
központja.  
Az 1700-as évek elsı felébıl való (II. József korabeli) katonai 
térképszelvényen Kenderes „két beltelkes” településnek látszik. Ez 
egyrészt az úgynevezett „hadas” települési rendet foglalja magába, 
másrészt a település északi felén, és késıbb a keleti területeken a 
soros építéső utcák létrejöttét jelenti.  
Napjainkra az egykori hadas településrendet (rokon és ismerıs 
kisnemesi családok - az úgynevezett hadak - elkülönülve, egy-egy 
falurészen csoportosan építkeztek) felváltotta az utcás 
településrend.  Az évszázadokon átívelı folyamat még nem 
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fejezıdött be, a házak közötti apró zsákutcák, zugok a Délre esı 
településrészen és a nyugati belterületen ma is láthatók: pl.: Tópart, 
(Béke u. 34., 36., 38.) Rákóczi, Kossuth, és Szent István  út. A 
délnyugati részt Hadháznak is nevezik.  A nemesi csoportos (hadas) 
udvarházak mellett az északi területen, majd késıbb a belvizek 
lecsapolása után a délkeleti területen helyezkedtek el a soros 
udvaros jobbágyporták, melyek a mai utcás rend kialakulásához 
vezettek.  
Kenderes két bel-telkes településszerkezete napjainkra jellemzıen 
utcás településszerkezetővé alakult át. 
2004-ben Kenderesen a Béke út 34. 36. 38.-as számú meglévı 
lakóházak, elhelyezkedése tükrözi fentebb leírtakat, a következı 
térképvázlatnak megfelelıen: 
                             

 
 

Bánhalma, mint külterületi lakott hely, Kendereshez tartozó, az ısi 
„sóút” mentén lévı településrész.  Bánhalma villany, víz, gáz 
telefonos közmőellátása megoldott és település 2001-ben korszerő 
szennyvízleürítıt is kapott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati és helyi önkormányzati együttmőködésbıl. A 
szennyvíz tisztítása az itt megépült - egyedi – a Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévı tisztítótelepen történhet. 
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A település terjeszkedése, irányai, területváltozásai 
 
A község külterületi határmódosítása távlatokban nem, míg a 
település belterületi határának módosításai a jövıben tervezettek. 
Ezek a következık: 1./ a belterületi fekvéső külterületen 
elhelyezkedı 3070/1 és 3070/2 helyrajzi számú sportpálya.  2./ a 
Magyar utca kétoldalúvá tételéhez a 0231-es földterület belterületbe 
csatolása, amely lakótelkek kialakítását célozza meg. 3./ Bánhalma, 
-Kenderes külterületi lakott helye- részterületénél a Dékány József 
utca belterületbe vonása kényszerő és szükségszerő, mert 
külterületi útként szerepel az ingatlan nyilvántartásban. 4./ A 
lakóterület szabályozása, egységesítése belterületbe vonással jár 
Bánhalma észak-nyugati szegleténél. Ettıl a területtıl északra 
üdülıterület kialakítása belterületbe vonás nélkül tervezett. Változó 
besorolást kapott Bánhalma Kakat-ér menti mezıgazdasági területe, 
turisztikai – üdülési célból. 
Az önkormányzat lehetıséget kíván biztosítani további iparágak 
megtelepüléséhez, ezért fejlesztési elképzelések között szerepel a 
belterület délkeleti részéhez közel esı, külterületi önkormányzati 
mezıgazdasági mőveléső föld - 4-es számú fıközlekedési út mellett 
- felhasználásának módosítása, a jogszabályi kereteknek megfelelı 
ipari célra. 
Változó terület felhasználásba sorolt a korábbi lakóterület, amely a 
középiskola tervezett területbıvítési igénye miatt „különleges” 
terület besorolást kap. 
Gyenge minıségő szántók mővelési ággal szemben - a külterület 
több pontján – gazdasági erdık telepítésének lehetısége válik 
biztosítottá a rendezési tervben megfogalmazott célkitőzésben. 
Az 1895-ben kiadott Pallas Nagy Lexikonának 10. kötete a 
következıket tartalmazza Kenderesrıl: 1891-ben 829 házzal 5.244 
magyar lakost számláltak – járási szolgabírói hivatal széke-, van 
ipar-testülete, vasúti állomása, posta és távíró hivatala, valamint 
postatakarékpénztára is.  
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100 évvel késıbb több, mint kétszeresére emelkedett a 
lakásállomány: 
 

 1990 2001 
Lakásállomány 1953 2010 
Nem lakott 120 106 

 
A 2001. évi népszámlálás idıpontjában a község lakásainak száma 
2 010 volt. Ez az állomány 57 lakással, 2,9 %-al több az 1990. 
évinél. A lakásállományból 1 904 a lakott lakások száma, ami 71-el 
több az egy évtizeddel ezelıtti népszámlálás azonos tartalmú 
adatánál. A lakott lakások számának emelkedése 3,8 %-os. A 
növekedésben közrejátszhat a községbe költözı lakosok 
lakásvásárlása, valamint az állam szerepvállalása a lakásépítésben 
(szociálpolitikai támogatás). 
 
Szobák szerint 
 

1990 2001 
Szoba szám 

db % db % 
1 szobás 
2 szobás 
3 – x szobás 

429 
996 
528 

22 
51 
27 

282 
1056 
672 

14 
52,5 
33,5 

Összesen 1953 100 2010 100 
 
A lakott lakásokat szobaszám szerint áttekintve, 1990-ben a 
következı arányok voltak a jellemzıek: a lakások több mint fele 2 
szobás, az 1 szobás lakások 22 %-ot, a 3 vagy ennél több szobásak 
pedig 27 %-ot tettek ki. 
A 2001-es összeírás adataival összehasonlítva megállapítható, hogy 
a lakások szobaszám szerinti összetétele eltolódik a 3 vagy ennél 
több szobás lakások felé. Míg 1990-ben 22 %, 2001-ben már csak 
14 % a részaránya az 1 szobás lakásoknak, ugyanakkor 33,5 %-ot 
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kitevı a 3 vagy ennél több szobás lakások hányada. A 2 szobás 
lakások aránya alig változott. 
 
Komfortosság szerint 
 

1990 2001 Komfort 
fokozat db % db % 

Összkomfortos 336 450 
Komfortos 561 

45,9 
762 

60,3 

Félkomfortos 236 12,1 179 8,9 
Komfort 
nélküli 

 
797 

 
40,8 

 
597 

 
29,7 

Egyéb, 
szükséglakás 

 
23 

  
1,2 

 
22 

 
1.1 

 
A lakás minıségét a lakással való elégedettséget a szobaszám és 
alapterület mellett nagymértékben befolyásolja annak 
komfortossága is. 

 
1990-ben a lakások 40,8 %-a és az egyéb 1,2 % (= 42 %) komfort 
nélküli volt,  a komfortos lakások száma 45,9 % volt. A legutolsó 
mérés idıpontjában a komfortosság mutatószáma 60,3 %-ra 
emelkedett. Az elızı népszámlálás adataihoz viszonyítva ez 14.4 
%-os javulást  mutat, míg a  komfort nélküli lakások száma 30,8 %-
ra csökkent, amely 11,2 %-os fejlıdést jelent az 1990. évi adattal 
szemben. 
(A népszámlálás eredménye a lakosság (és az összeírók) téves 
fogalomismerete miatt mutathatott ki összkomfortos lakás 
darabszámot, mert ténylegesen Kenderes települése nem 
rendelkezik távfőtı szolgáltatással, ami az összkomfortosság 
kritériuma. Nagyon szépen jelzi ezt az összevont, %-os kimutatású 
KSH adatszolgáltatás is) 
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A községben 106 nem lakott, üres lakás volt a 2001-es 
összeíráskor. Ennek többsége régi építéső, korszerőtlen, 
feltehetıleg lebontásra vagy felújításra szoruló épület. 
  
Építési év lakások száma (db) 
  
1970 elıtt 1251 
1980 elıtt 1563 
1990 elıtt 1876 
1990-2001 között 134 
 
Mőemlékvédelem, építési örökségvédelem 
 
A település építészeti értékeinek feltárására értékvédelmi vizsgálat 
készült 2002-ben. 
A legszebb, a múlt építészeti értékeit leginkább megırzı épületek 
kerültek megjelölésre, amelyek közül a fıutcán sorakoznak fel a 
legnagyobb számban. Ezek a: 

- mőemléki II. típusú védelem alatt álló Kenderes, 
Szent István út 37. számú Református templom  
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- és a Kenderes, Szent István út 27.  Római katolikus 
templom. 

 
 

- Mőemléki III. kategóriába tartoznak a Jókai út 3. és 
Jókai út  7. szám alatti népi építészeti lakóházak. 

 
  
Helyi védelemre tervezett épületek, melyek szintén a Szent István 
úton találhatók: 

- Kenderesi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1. 
számú kép) 

- A Postahivatal (2. számú kép) 
- Az Általános Iskola I. számú épülete (3. számú kép) 
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1. számú kép: A középiskola kollégiumának fıbejárata 
 

 
2. számú kép: A Postahivatal 
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  3. számú kép: Az Általános Iskola I. számú épülete 

 

 
 
Környezetvédelem 
 
Kenderes környezetvédelmi helyzetértékelését és a feladatok 
meghatározását -a nagykunsági kistérség településeivel együttesen-, 
a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. készítette el 2001. 
márciusában. A program és az ennek figyelembevételével 
összeállított településrendezési terv környezet és természetvédelmi 
fejezetei, az alábbi irányokat mutatják: 
 
a. Hulladékgazdálkodás 
 
Kenderes településen és Bánhalma külterületi lakott helyen 2002. 
évig a lakosság saját maga szállította ki -a termelı társaságok és 
intézmények szintén - a keletkezett kommunális hulladékot 
mindkét településrész szeméttelepére.  A feltételek megteremtése 
után 2002. március 01-én, az önkormányzat Képviselı-testülete 
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elfogadta a település szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló rendeletet. Ezután - 
2002. április elsejétıl - bevezetésre került a szervezett 
szemétszállítás. A kétpói regionális szemétkezelı megépüléséig 
átmenetileg Kisújszállás Városgazdálkodási Vállalata hordja át a 
szemetet Kisújszállásra. Betervezett a régi szeméttelepek 
rekultivációja, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelıen. 
 
b. Szennyvízelvezetés és kezelés 
 
A szippantott szennyvizet sokáig a település délkeleti határában 
kijelölt helyen ürítették le, de a jelenleg próbaüzemeléső 
szennyvíztisztító ma már azt is befogadja. A szennyvízhálózat 
építésének I. ütemében megépült gerincvezetékekre rákötötték az 
érintett lakásokat.  A szennyvízberuházás a település teljes 
kiépítésére finanszírozott.  
 
c. Veszélyes hulladékok, állati hullák 
 
Kibocsátó üzemeink: Középtiszai Mezıgazdasági Rt., Bánhalmai 
Mélyépítı Rt. MOL Rt.,  AGIP Üzemanyagtöltı állomás, 
Kenderesi Termelı és Szolgáltató Szövetkezet.  
A veszélyes hulladékok kezelése a termelık feladata (nyilvántartás, 
győjtés, elszállítás a telephelyrıl--�újrahasznosításra, tárolásra 
vagy megsemmisítésre.) Veszélyes hulladékokat győjtı- átvevı 
telephely Kenderesen nincs és nem is tervezett. Jelenleg a DESIGN 
Kft. Kecskeméttel megkötött szerzıdés alapján, az orvosi 
rendelıkben keletkezı veszélyes hulladékok elszállítása 
önkormányzati feladat, az elhullott állatok tetemérıl való 
gondoskodással együtt. 
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d. Zaj- és rezgésvédelem 
 
A településen mőködı vállalkozások, kereskedelmi és vendéglátó 
tevékenységébıl eredı (Mátraplast Kft. a település belterületén; 
BÁNFA Kft. a külterületen, magán daráló) határérték túllépést nem 
állapítottak meg, egy eset kivételével, amely államigazgatási eljárás 
lefolytatása után megoldódott. A vasút a település keleti belterületi 
határ mentén halad el, jelentısebb zaj és rezgésterhelést nem jelent. 
A települést nyugat-keleti irányban kettészelı E-60-as (4-es számú) 
fıközlekedési út két kilométeres belterületen áthaladó szakasza 
ezzel ellentétben fokozott, a megengedettnél nagyobb zaj és 
rezgésterheléssel jár. Változást a kiemelt állami feladatként 
megépülı déli elkerülı útszakasz hoz a településnek.  
 
e. Levegıtisztaság-védelem 
 
Kenderes az Alföld tiszta levegıjő települései közé tartozik. 
Bőzzel, porral járó tevékenységek a lakóterület védelmében 
elsısorban a külterületen valósultak, illetve valósíthatók meg. A 
tervezett, kiemelt állami feladatú elkerülı út mellett telepítendı 
létesítményeknél figyelembe kell venni a lakótelkek viszonylagos 
közelségét. A levegıtisztaság megırzésérıl és javításáról fokozott 
parkosítással és portalanított utak további építésével kíván az 
önkormányzat gondoskodni. Ennek ösztönzésére évenkénti feladat 
a „Virágos Magyarországért” mozgalomban való részvétel, 
amelyben a településen minden telek tulajdonosa aktívan részt 
vállalhat. A települést üzemeltetı Vízmő, a közhasznú munkások 
közremőködésével a kisvárosi központi települési rész és a 
közparkok rendben tartását végzi.  
A levegıtisztaság-védelmére vonatkozó jogszabálya az 
önkormányzatnak nincs és a helyzetértékelés alapján ez egyelıre 
nem is szükséges. 
 
 



 

 62 

Gazdasági társaságok környezetvédelme 
 
Levegıtisztaság-védelmi adatbevallásra kötelezett telephelyek 
száma 6, légszennyezı pontforrásoké 32. A szennyezések csökkenı 
tendenciájúak, a megyei összesített adatokhoz képest elenyészıek 
és külterületeken mőködnek.    
A Középtiszai Mezıgazdasági Rt. Bánhalma belterületétıl 600 m 
távolságra fekszik az 1000. kocás sertéstelep. Technológiai 
rekonstrukciója tervezett a hígtrágya elhelyezésére, illetve 
környezetvédelmi engedélyezési eljárás van folyamatban. 
 
A természeti értékek védelme 
 
Az értékek között országos védelmő táj és természetvédelmi terület 
nem található, azonban a Hortobágyi Nemzeti Park több oldalon 
sorolta és küldte meg azoknak a külterületi földrészleteknek a 
jegyzékét, amelyek telekalakításához szakhatóságként kívánnak 
nyilatkozni tájvédelmi szempontból. A szomszédos Fegyvernek 
település kezdeményezése, valamint a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatallal és a Szolnoki Múzeummal egyeztetve, a helyi 
tájvédelemre tervezett HÉSZ a következıket tartalmazza: 
 

1.  7 db ex-lege védettségő kunhalom  /6 külterületen, egy db 
belterületen/  

2. Helyi védettségő értéket képvisel a községházától a posta 
épületig vezetı, több mint 70 éves, többségében 
gesztenyébıl álló fasor, melyben lila virágú is van. 

3. Helyi védelemre tervezett a Kakat-ér nevő vízfolyás és a 
Fegyverneki határban az úgynevezett „Tintagyep” területe. 

4. Legutóbb merült fel a szennyvíztisztító telepítése kapcsán, 
hogy a padkás szík is helyi védelmet érdemel, a 
természetvédelmi szakember figyelemfelhívása alapján. 
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Kenderes rendezettsége, városiassága, közparkok 
 
Szakvélemény szerint Kenderes tényleges lakóterülete felváltva 
falusias és kertvárosias jellegő, a település központjában kisvárosi 
arculatot mutat. Ezt több mőemlék és építészeti alkotás, 
kultúrtörténeti emlék, természetföldrajzi érték hangsúlyozza.   
A település mára rendezett utcás település, közútjai kiépítettek, az 
utak közel 80 %-a burkolt. Járdák kiépítettsége a központban és a 
kétoldalú, a falusias részeken csak egyoldali kiépítéső. Ahol 
lakóház van, ott a járda is kiépült, kiépítettsége 100%. 
 
 

 
         Horthy –liget az I. világháborús emlékmővel 
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          Szent István út és a „fasor”                              
 
Közparkok, közterületek közül a központi belterületi és a liget 
rendszeres gondozása megoldott. További lépésként az elmúlt évtıl 
Kenderes is benevez a „Virágos Magyarországért” mozgalomba. A 
mozgalom kiváló lehetıséget nyújt a lakosság aprajának-nagyjának 
mozgósítására,  a település  szépítésére, kulturált megjelenésének 
kialakítására és fenntartására is. 
A középiskola és az általános iskola diákjai rendszeresen részt 
vesznek a fıutca iskolák elıtti rendben tartásában.  
Köztéri mőalkotás az 1992-ben felavatott II. világháborús 
emlékmő, amely a Községházával szemben lévı parkban áll. 
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 Utcarészlet a II világháborús emlékmővel 
 
 

VIII. 
 

Intézmények 
 
1.) Intézményhálózat kialakulása 
 
A gazdasági-társadalmi változások szükségszerően befolyásolták az 
elmúlt évtizedekben létrejött intézményhálózatot. Újak jöttek létre, 
a meglévık átalakultak, igazodva a lakosság igényeihez. Kenderes 
intézményhálózatának legnagyobb része önkormányzati fenntartású 
intézmény. 
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2.) Oktatás 
 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola, és Kollégium 
 
A Horthy kastélyban 1950. szeptember 1-jén indult meg az oktatás. 
Kezdetben, a mezıgazdasági nagyüzemekben dolgozó, felnıtt 
traktorosokat képeztek, 6 hetes tanfolyamokon. 1958-ban kezdıdött 
el nappali tagozaton az ifjúsági, kétéves mezıgazdasági 
gépészképzés. A kastély köré mőhelyek épültek, ahol a gyakorlati 
oktatás folyt. Ide jöttek tanulni a megye egész területérıl, sıt az 
Alföldrıl a nagyüzemek leendı gépészei. Tíz évvel késıbb, 1968-
ban három éves növénytermesztı gépész szakmunkásképzés 
kezdıdött és ez volt az iskola fı profilja egészen 1989-ig.. Ezt 
követıen a képzés a kor kihívásainak megfelelve, sokszínővé vált: 
gépszerelı, kertész, gazda, gazdaasszony, falusi vendéglátó, 
vendéglátó eladó, lótenyésztı, mezıgazdasági és vendéglátó-ipari 
technikus, szakmunkások szakközépiskolája (nappali, levelezı) 
majd az l998-ban beinduló világbanki képzés keretében 
szakközépiskolai oktatás kezdıdött.  A szerkezet átalakulásával 
fokozatosan nıtt a tanulók létszáma is. 
1972-ben a kastély mellett felépült egy új tanügyi épület, melyben a 
tantermeket és az irodákat alakították ki. A Horthy-kastély ekkor 
vált teljes mértékben kollégiummá. Szükség is volt rá, mert az 
iskola diákjainak közel egyharmada olyan távol lakott és lakik 
Kenderestıl, hogy csak így oldható meg az iskoláztatásuk. A 
kollégium 180 tanulónak nyújt elhelyezést.  
A tangazdaság, mint a gyakorlati képzés színtere, magas 
színvonalon felszerelt. 
Az iskola mindig nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlati képzésre, 
annak tárgyi feltételeinek biztosítására. A mezıgazdasági szakmák 
oktatási hátterét 160 ha szántóföld, 7 ha gyümölcsös, a kisüzemi 
mérető, állattartó „mini-farm”, továbbá üveg- és fóliaházak 
teremtik meg. 
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A tangazdaságban a régebbi és a legkorszerőbb erı- és 
munkagépeknek szinte minden típusa megtalálható. Az intézmény 
által elıállított termékek nemcsak az önellátásra elegendıek, hanem 
a lakosság ellátását is segítik. 
A vendéglátó és idegenforgalmi szakmák gyakorlatai két-két jól 
felszerelt tankonyhában és tanétteremben, valamint a kastély 
szállodai szobáiban folynak. 
A tanulói létszám emelkedésével egyre több jól képzett pedagógus 
került Kenderesre és a dolgozói létszám is fokozatosan nıtt.  
Az ifjúsági oktatás mellett tanfolyamos felnıtt továbbképzést is 
szervez az iskola. A mezıgazdasági reformokat, újabban az EU 
követelményeit követve ezüst-, és aranykalászos gazdák, 
mezıgazdasági vállalkozók, növényvédı és méregraktár kezelı 
szakemberek százai tanulnak tovább Kenderesen. 
Az iskola szakértıi, szaktanácsadói, vezetı tanárai tevékeny 
résztvevıi a köz-, és szakoktatás reformjának. Országos tantervek 
és központi programok kerülnek ki évrıl-évre szakoktatói kezébıl. 
Az iskola fenntartója a nagyközség önkormányzata, melyet önként 
vállalt feladatként lát el, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Önkormányzattól 1987-ben véve át. 
Jelenleg 503 tanulója, és 82 állandó dolgozója van az 
intézménynek. Térségi szerepe meghatározó, nemcsak a megyébıl, 
hanem Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Heves, Békés, Pest, Fejér 
megyébıl, sıt a fıvárosból is vannak diákjaik. 
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A tanulók számának adatai a szülı lakóhelye szerint a 2003-2004-
es tanévben: 
 

Megyék megnevezése Tanulók száma /fı/ 
Veszprém 1 

Békés 7 
Heves 7 

Jász-Nagykun Szolnok 467 
Pest 5 
Fejér 1 

Hajdú-Bihar 13 
Budapest 1 
Összesen 503 

 
Az iskola fıbb mutatói: 
 

Kenderesi 
Szakiskola, 
Középiskola 

és 
Kollégium 

Tanuló 
(fı) 

Bejáró 
(fı) 

Bejárók 
aránya 

% 

Pedagógus 
      (fı) 

Tanterem  
      (db) 

2001. 431 219 51 36 16 
2002. 476 248 52 36 18 
2003. 503 244 48 41 17 

 
A jelenlegi tanulólétszám megoszlása az alábbi:      
Szakközépiskolai tanulók száma:    201 fı 
Technikus tanulók száma:                 38 fı 
Szakiskolás tanulók száma:             264 fı 
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         A  Középiskola lóistállója 

 
         Vendéglátós képzés a Középiskolában 
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Általános Iskola  
 
1929-ben épült meg a jelenlegi I. számú épület, melyben katolikus 
iskola mőködött. 1935-ben került átadásra egy másik iskolaépület, 
mely református iskola lett. 1941-ben újabb épület átadására került 
sor, mely a katolikus iskolához tartozott, így az I. számú épületben 
az ún. „Zárdában” lányok tanítása, a II. számú épületben ún. 
„Fiúiskolában” a fiúk oktatása folyt. 
Az államosítás során mindhárom épület állami tulajdonba került. 
1960-ban Bánhalmán felépült egy négy tantermes iskola, mellyel 
felszámolták a kis tanyasi iskolákat. 
1976-ban felépült az iskola tornaterme, melyet a település lakói is 
használnak. 1987-ben a tanulólétszám emelkedése miatt sor került a 
II. számú épület bıvítésére. A kenderesi és a bánhalmai iskola egy 
igazgatóság alatt mőködik.  A tárgyi feltételrendszer kielégítınek 
mondható. Személyi feltételek tekintetében a szakos ellátottság 
jelenleg 92 %-os. 
Az iskola részt vett a Coménius 2000. Minıségfejlesztési 
Közoktatási Program 1. számú modelljének kiépítésében, és 2002. 
szeptemberétıl Partnerközpontú intézmény.  
 

Általános 
Iskola 

Tanuló 
(fı) 

Bejáró 
(fı) 

Pedagógus 
(fı) 

Tanterem 
(db) 

2000. 498 4 34 34 
2001. 500 4 34 34 
2002. 512 1 34 34 

 
 
Az iskola széleskörő kínálatából a gyerekek kedvükre 
választhatnak, épp ezért a tanulólétszám viszonylag stabil. 2002. 
szeptemberében a túrkevei Korda Vince Mővészeti Iskolával közös 
szervezésben Kenderesen is elkezdıdött a mővészeti oktatás. 
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A Mővészeti Iskola adatai: (2002.) 
 

Évfolyam 
neve 

Csoportok 
száma 

Tanulók 
száma 

Nevelık 
száma 

Grafika 2 24 1 
Kerámia 3 47 3 

Társastánc 5 72 2 
Néptánc 1 20 1 
Színjáték 2 15 1 
Összesen 13 178 8 

 
 
Óvoda 
 
Az Óvoda 1930-tól mőködik Kenderesen. A régi épület 343 m2, az 
új épület 562 m2 alapterülető. A bánhalmai tagóvodát 1961-ben 
építette a Középtiszai Állami Gazdaság, mint üzemi intézményt, 
1990-tıl ez is a Kenderesi Óvodai Egység része lett.   
Az Óvodai Egység 7 csoporttal mőködik. Kiemelkedıen jó 
felszereltségő, az új épület emeletén  égetıkemencével felszerelt 
kézmőves mőhelyt is kialakítottak. A gyermekek 
magyarságtudatának mélyítéséhez nagymértékben hozzájárul az 
óvodában meglévı négyféle népviseleti garnitúra. 
Az intézmény környezete, udvara a gyermekek biztonságát, 
kényelmét szolgáló, esztétikus fajátékokkal felszerelt. Ennek 
tudható be, hogy a törökszentmiklósi székhelyő „Apáról fiúra” 
Alapítvány nyaranta itt szervezi meg kézmőves táborát, ahová az 
ország különbözı részébıl hozzák el a szülık az iskoláskorú 
gyermekeiket l hét idıtartamra.  
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Az óvoda adatai: 
 

Férıhelyek 
száma 

     Gyermekek 
száma 

Óvodapedagógus 
(fı) Óvoda 

Kd. Bh. Össz. Kd. Bh. Össz. Kd. Bh. Össz. 
1997. 161 30 191 187 27 214 13 2 15 
1998. 161 30 191 195 23 218 13 2 15 
1999. 161 30 191 195 23 218 13 2 15 
2000. 161 30 191 194 24 218 13 2 15 
2001. 161 30 191 185 20 205 13 2 15 
2002. 161 30 191 161 20 181 14 2 16 

 
 
Az óvoda dolgozóinak létszáma 
 

 Kenderes Bánhalma Összesen 
Egységvezetı óvónı 1 - 1 
Óvodapedagógus 12 2 14 
Gyógypedagógus 1 - 1 
Dajka 7 2 9 
Szakács - 1 1 
Óvodatitkár+élelmezésvez. 1 - 1 
Összesen 22 5 27 

 
 
3.) Mővelıdés 
 
Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 
 
A Mővelıdési Ház az 1960-as évek végén épült, rendeltetése 
kezdettıl fogva mővelıdési célú volt. Megépítése óta sem 
átalakítva, sem bıvítve nem volt, mivel rendelkezik a kiscsoportos 
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és nagycsoportos tevékenységek végzéséhez szükséges számú és 
nagyságú helyiségekkel. Alapterülete 1 100 m2, befogadóképessége 
1000 fı. 
A földszinten található az igazgatói iroda, egy nyugdíjas helyiség, 
egy idegenvezetıi iroda, büfé, egy kiállító terem, aula, vizesblokk, 
egy 400 fıt befogadó nagyterem és színpad, konyhák, raktárak és 
két mővészöltözı. Az emeleten klubhelyiségek, vizesblokk és a 
kisebbségi önkormányzat irodája van. Mőszaki, technikai 
felszereltsége jónak mondható, melyek bıvítéséhez az elmúlt 
idıszakban pályázati pénzt nyert az intézmény. Az 
intézményvezetı mővelıdésszervezı diplomával rendelkezik. 
Munkatársa középfokú közmővelıdési szakképesítéső, valamint 
egy fı takarítói feladatokat lát el.  
Rendezvényeiket a környezı településeken is közhírelik, így azok 
látogatói nemcsak helyben lakók közül kerülnek ki. 
Az intézményben különbözı kiscsoportokban folytatott 
közmővelıdési tevékenységekre jelentıs igény mutatkozik. Így 
amatır mővészeti foglalkozás, rekreációt elısegítı tevékenység, 
képesítést adó felnıttoktatás, nyelvoktatás folyik.  
Látogatottak a kiállításaik, mővészeti, szórakoztató rendezvényeik. 
Szolgáltató tevékenységük is meghatározó (információszolgáltatás, 
kulturális információk, más mővelıdési intézmények 
rendezvényeire közönségszervezés, terem bérbeadás, eszköz 
bérbeadás, külsı szerveknek rendezvény lebonyolítás. 
 
Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház: 

Nagyterem 
befogadóképessége 

(fı) 

Klubhelyiségek 
száma (db) 

Kiállító 
helyiségek száma 

(db) 
400 3 1 

 
A Mővelıdési Ház a település szellemi életének központja. Ide 
jönnek össze rendszeresen a különbözı klubok, a Vadvirág 
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Népdalkör heti rendszerességgel itt tartja próbáit, rendezvényeit, a 
Nyugdíjas klub tagjai itt töltik kulturált körülmények között a 
szabadidejüket, az óvodások, iskolások részére a nagyterem biztosít 
megfelelı feltételt rendezvényeik megtartásához. 
Gyakran családi események színtere a Mővelıdési Ház. A 
falugyőlések, egyesületek, alapítványok rendezvényei is itt kapnak 
helyet. Helyt ad az intézmény a településen mőködı gazdasági 
társaságok, pártok rendezvényeinek is. 
A Mővelıdési Házban kapott helyet az idegenvezetı, aki az ország 
minden tájáról és külföldrıl érkezı vendégeknek mutatja be a 
település nevezetességeit. Kenderesen található az ország 
tengerészeti emlékeit bemutató közgyőjtemény, melynek anyaga 
egyre gyarapodik. Az önkormányzat tervezi elıször helytörténeti 
anyaggal kiegészíteni, majd pedig múzeummá fejleszteni. Éves 
látogatottsága már meghaladja az 5000 fıt. A látogatók szívesen 
vásárolják a település nevezetességeit megörökítı emléktárgyakat.  
Az önkormányzat a hagyományápolás és a történelmi emlékek 
megırzése érdekében a közelmúltban vásárolt egy parasztházat, a 
következı vásárlása folyamatban van tájház kialakítása céljából. 
 
Városi Könyvtár 
 
Kenderesen önálló könyvtár 1955. óta mőködik. A könyvtár helye 
többször változott, jelenlegi helyére 1986. márciusában került. Az 
impozáns épület megépítéséhez a pénzösszeget a Mővelıdési 
Minisztérium által kiírt pályázaton való sikeres részvétel 
biztosította.  
A könyvtár alapterülete 320 m2. A földszinten található a felnıtt és 
gyermekkönyvtári anyag, az emeleti rész a lakosság informatikai 
szolgáltatását biztosítja internetezési lehetıséggel, valamint egy 60 
fıt befogadó elıadóteremmel. Itt különbözı rendezvényeket 
tartanak, például író-olvasó találkozókat, rendhagyó 
irodalomórákat, ismeretterjesztı elıadásokat, vetélkedıket, 
esetenként a képviselı-testület kihelyezett üléseit.  
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Az intézmény az alapellátást minden korosztály részére megfelelı 
színvonalon biztosítja. Látogatottsága igen magas.  Szép, korszerő 
olvasótermük jól felszerelt kézikönyvtári anyaggal rendelkezik. A 
Széchenyi pályázaton 6 db számítógépet nyertek, melynek 
használatára nagy igény mutatkozik.  Megszervezték a lakosság 
Internet használati ismeretanyag elsajátításához szükséges oktatást 
is. Bánhalmán egy fiókkönyvtár mőködik, melynek 
könyvállományát folyamatosan frissítik a nagykönyvtár 
állományából.  Az intézménynek négy dolgozója van.  
A Városi Könyvtár jó munkáját, illetve az önkormányzat anyagi 
támogatásának eredményességét jelzi, hogy 2002-ben 
„ Könyvtárpártoló önkormányzat” pályázaton különdíjat nyert. 
 
 

 
        Nagyközségi Könyvtár 
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A Nagyközségi Könyvtár adatai: 

Év 
Kötet 
száma 

Hangzó 
anyag 
száma 

Beiratkozott 
olvasók 
száma 

Évi 
forgalom 

kötet 

Rendezvény 
száma 

1998. 26429 210 1003 38148 51 
1999. 27084 210 1011 36524 58 
2000. 27427 210 985 32688 49 
2001. 28410 210 1001 35201 96 
2002. 28722 262 1004 36474 112 
2003. 29090 285 1073 36352 74 
 
Az Általános Iskolában is mőködik egy iskolai könyvtár, mely az I. 
számú épületben kapott helyet.  
 
Az Általános Iskola könyvtárának adatai: 

Információhordozók 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 
Kötetek 10921 11706 14483 115783 17683 19485 19666 
CD     35 39 42 
Videokazetta     75 77 77 
Multimédia     17 33 33 
Beírt létszám 498 507 512 498 500 512 475 
Éves forgalom 3812 3963 4427 5703 5516 5625 5703 

 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium szintén 
rendelkezik könyvtárral. Köteteinek száma 6380 db. 150 fı 
beiratkozott olvasója van. 
 
A Református Egyház lelkészi hivatalában jelentıs levéltári 
anyagot ıriznek. 
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        A Városi Könyvtár épülete 
 
 
4.) Egészségügyi ellátás 
 
Az 1920-as években egy körorvos, két magánorvos és egy 
gyógyszerész dolgozott a településen. Az 1930-as években két 
orvos magánrendelıt tartott fenn, és idınként a körorvost is 
helyettesítették. Az 1945-ös földreform végrehajtása után a 
külterületi lakosság száma megnıtt, ezért Bánhalmán a tanyák 
egészségügyi ellátására egy orvosi és egy szülésznıi állást 
létesítettek. Kenderesen 1962-ig szülıotthon is mőködött.  
Az egészségügyi ellátás színvonala folyamatosan jónak mondható. 
Az orvos ellátottság a lakosság lélekszámát tekintve is megfelelı. A 
gyógyító-megelızı alapellátást három háziorvos, egy gyermek-
szakorvos és egy fogszakorvos végzi.  A csecsemı és 
gyermekgondozást két védını látja el, az orvosok munkáját hat 
szakdolgozó segíti. A hét közbeni készenléti ügyeletet a helybeli 
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orvosok látják el, míg a hétvégi ügyelet kisújszállási központtal 
ellátott, melybe bekapcsolódnak a kenderesi háziorvosok is.  
Két orvosi rendelı az önkormányzat tulajdonában, kettı pedig az 
orvosok tulajdonában van. Minden rendelı igen jól felszerelt, ezért 
is biztosított az, hogy az alapellátáson túl szakorvosi ellátás is 
megtartható ezekben a rendelıkben, így szülész-nıgyógyászati, 
belgyógyászati, üzemorvosi, iskola-egészségügyi, fogszakorvosi 
ellátás. 
Az egészségügyi alapellátást valamennyi háziorvos vállalkozásban 
látja el 
A 2003-as betegforgalmi adatok alapján az I. számú körzet 
betegforgalma 12.142, a II. számú körzeté 12.818,  a III-as számú 
körzeté 4.365, a gyermekkörzeté  6.825, a  fogorvosi körzet 
betegforgalma 4.231.  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fogszakorvosi rendelı 
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         Háziorvosi rendelı 
 
5.) Szociális gondoskodás 
 
A szociális gondoskodás kiemelt figyelmet kap a településen. A 
gazdasági-társadalmi viszonyok változásával újabb és újabb 
igények jelentkeznek e gondoskodási formára.  Kenderesen egy 
intézmény – a „ Fenyves Otthon”  – talán a legnehezebb 
gondoskodási formát biztosítja a 18. életévét betöltött súlyos és 
középsúlyos értelmi fogyatékosok, valamint értelmi és más 
fogyatékosságban szenvedı, állandó és folyamatos ápolást igénylı 
személyek részére. Az intézményi elhelyezésre folyamatosan 
jelentkezı igényeket rövidebb-hosszabb várakozás mellett tudják 
teljesíteni. Ez az intézmény a Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Önkormányzat fenntartásában mőködik és ellátási területe az egész 
megyére kiterjed.   
Nagy segítséget jelent az intézmény számára az Egészségügyi, 
Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 
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11 millió Ft, melybıl Fejlesztı Központ épül a fıépület mellett. 
Szakmai ellátottsága igen jó színvonalúnak értékelhetı,  
 

 
        A Fenyves Otthon 
 
28 fı szakképzett munkatárs, 2 fı szakképzetlen dolgozó végzi az 
ápolás-gondozási munkát. Belgyógyász háziorvost heti 3 
alkalommal, pszichiáter szakorvost heti 1 alkalommal alkalmaz az 
intézmény. Az egészségügyi szőrıvizsgálatok helyben történnek, 
tekintettel a gondozottak fogyatékosságára. Dietetikust és 
mozgásterapeutát is foglalkoztatnak. Az intézmény 9 ha területen 
gazdálkodási tevékenységet is folytat az önellátás érdekében.  
Az intézmény vezetése nagy figyelmet fordít arra, hogy a 
gondozottak mindennapjait színesebbé tegye. A mozgásukban nem 
korlátozott személyeknek rendezvényeket, kirándulásokat szervez, 
belföldre és külföldre egyaránt. 
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A Fenyves Otthon adatai: 
 

Év Férıhely(fı) 
Lakó/ellátott 

(fı) 
Dolgozók 

(fı) 

Területi 
vonzás 

(dolgozók) 

Hány 
településrıl 

van lakó 
2001. 91 91 59 5 31 
2002. 91 91 59 5 32 
2003. 91 91 60 

(II.félévtıl) 
5 34 

  
 
Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 
Az idısgondozás és a gyermekrıl való szociális gondoskodás egyre 
nagyobb kihívást jelent minden szinten. A település az alapellátás 
valamennyi formáját biztosítja intézményes formában.  Az 
önkormányzat mőködteti az Idısek Klubját, biztosítja a szociális 
étkeztetést, a házigondozást és a házi segítségnyújtást. 
A feladatok ellátására a személyi feltételek biztosítottak. Az 
idıskorúakról való gondoskodási forma kiteljesedését jelenti az a 
szándék, miszerint a közeljövıben megépül egy 44 férıhelyes 
bentlakásos idısek otthona, a jelenlegi nappali ellátást biztosító 
intézmény mellett. Ide az ország bármelyik megyéjébıl jöhetnek 
majd lakók. 
 
A Területi Gondozási Központ adatai: 
 

Az ellátottak száma: (fı) 2001. 2002. 2003. 

Szociális étkeztetés 53 56 94 

Házi gondozás, szociális 
étkeztetés 

90 97 96 
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Házi segítségnyújtás 10 13 21 

Idısek Klubja 15 17 18 

 
Gyermekjóléti Szolgálat 
 
Kenderesen 1998. óta mőködik gyermekjóléti szolgálat a 
családsegítı szolgálaton belül. A nehéz élethelyzetbe került 
különbözı nevelési, magatartási problémákkal küzdı gyermekek 
speciális intézményes gondozását, segítését végzi. Személyi, tárgyi 
feltételek alapvetıen biztosítottak.  
 
Idısek Klubja 
 
Helyet ad az elmagányosodott idıseknek. Térítési díj ellenében 
napi háromszori étkezést ad és kulturált környezetben tölthetik el 
napjaikat az idısek. Az intézmény 30 fı számára biztosít megfelelı 
ellátást, melegítıkonyhával, tisztálkodásra alkalmas helyiséggel, 
pihenıszobával és ebédlıvel. 
Az intézménybe be nem járó idıskorú lakosságot az alapellátás 
biztosításával segítik, így színvonalasan mőködik a házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés. 
 
6.) Közétkeztetés 
 
Központi Konyha 
 
Az önkormányzat fenntartásában mőködik egy 600 adagos, 
közétkeztetést, szociális étkeztetést biztosító konyha. Az általános 
iskolás gyermekek ebédeltetése történik itt, illetve az óvodáskorú 
gyermekek, valamint az Idısek Klubjába járók ebédjét is itt fızik. 
A házi szociális étkezésben, illetve szociális étkezésben részesülık 
kiszolgálását is ez az intézmény látja el. A személyi és tárgyi 
feltételei megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak.  
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A konyha 120 fı befogadására alkalmas ebédlıvel rendelkezik, 
mely alkalmas különbözı rendezvények, például lakodalmak 
megtartására. 
 
7.) Közbiztonság szervei 
 
A településen körzeti megbízotti iroda mőködik három rendırrel. 
Folyamatban van a negyedik rendır beállítása, ezzel egy idıben 
megfogalmazódik rendırırs felállítása is. A KMB iroda épülete 
önkormányzati tulajdonban van, így annak felújításáról, 
karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. Az itt dolgozó 
rendırök mindegyikének biztosított a szolgálati lakás. A rendırök a 
rendırség által gépkocsival ellátottak. 
A településen leggyakoribbak a kisebb értékre elkövetett vagyon 
elleni szabálysértések, illetve bőncselekmények. 
Településünkön a megelızı, illetve a felderítı tevékenység 
eredményesnek mondható.  Annak ellenére, hogy Kenderest 
kettészeli a 4-es számú fıközlekedési útvonal, belterületen több 
évre visszamenıleg nem következett be személyi sérüléses baleset.  
A KMB csoport tevékenysége természetesen kiterjed Bánhalma 
külterületi lakott helyre is.  Az ellátott szolgálati feladatok közé 
tartozik a járırözés, a panasz- és jegyzıkönyvfelvétel, valamint a 
nyomozati tevékenység. 
Az önkormányzat Képviselı-testülete évente megtárgyalja a 
Karcagi rendırkapitány által elkészített – a közrend, közbiztonság 
helyzetérıl szóló – beszámolót. 
Összességében a település közrend-közbiztonsága jónak ítélhetı. 
Mind a karcagi rendırkapitánysággal, mind a kisújszállási 
rendırırssel, mind pedig a helyi körzeti megbízottakkal is 
eredményes, jó kapcsolata van az önkormányzatnak.  
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Tőzoltóság 
 
Erre vonatkozó megállapodás alapján Kenderes, Kisújszállás és 
Ecsegfalva közösen mőködtet tőzoltóságot, Kisújszállási 
székhellyel. Technikai felszereltségük korszerőnek mondható. 
Kenderes 2003-ban 656 ezer Ft önkormányzati támogatást 
biztosított a mőködtetéshez. Az utóbbi években elenyészı volt 
Kenderesen a tőzesetek száma.  
 
 
8.) Közmőintézmény 
 
Városi Vízmő 
 
A lakosság egészséges ivóvízzel történı ellátását a Városi Vízmő – 
az önkormányzat önálló intézménye – végzi.  Kenderesen vezetékes 
ivóvízellátás már 1931-tıl van. Akkor egy fúrt artézi kúthoz 
kapcsolták a fıutca és néhány mellékutca vezetékét. Most 6 
mélyfúrású kút üzemel.  
1991-ben került át az önkormányzat tulajdonába a vízmő 
üzemeltetése a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Víz- és 
Csatornamőtıl. A személyi állomány, valamint a gépek, 
berendezések megfelelnek az üzemeltetés feltételeinek. A vízellátás 
biztosításáról Bánhalma külterületi lakott helyen is ez az intézmény 
gondoskodik. 
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IX. 
 

Kenderes szellemi, kulturális, hit és sportélete 
 
 

1.) Gazdasági, kulturális élet mőhelyei, civil szervezıdések 
 
Kenderesen 18 civil szervezıdés mőködik. A kenderesi és 
bánhalmai székhelyő 18 szervezet mőködési formája: 
 
 
Egyesületek 
 

1.) Mozgáskorlátozottak Egyesülete: az 1991-ben alakult helyi 
szervezet az Országos Egyesület tagja. Taglétszáma 98 fı. A 
mozgáskorlátozottak érdekvédelmével, érdekképviseletével 
foglalkozik, számukra szabadidıs programokat is szervez. 
 

2.) Nagycsaládosok Egyesülete, Kenderes: 1998-ban alakult, 
bejegyzett szervezet. Jelenleg 36 nagycsalád és 24 pártoló család 
alkotja a tagságát. Kulturális és szabadidıs programokat szerveznek 
gyermekek és felnıttek számára. A nagycsaládosok gondoskodnak 
arról, hogy a Kenderesi Nagyközségi Krónika eljusson minden 
családhoz. 
 

3.) Nagycsaládosok Egyesülete, Bánhalma: 1998-ban alakult, 
bejegyzett szervezet. Tagsága kb. 30 fı. Tevékenysége megegyezik 
a kenderesi egyesületével. 
 

4.) Polgárır Egyesület: 1989-ben alakult, taglétszáma 12 fı. 
Bejegyzett szervezet, az Országos Polgárır Szövetség tagja. 
Tevékenységükkel segítséget próbálnak nyújtani a közrend és 
közbiztonsági feladatok ellátásában, javításában. 
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Alapítványok 
 
Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány: 1999-ben 
alapította az önkormányzat. Az alapítvány célja a gyermekek és a 
fiatalok számára kulturális és szabadidıs tevékenységek szervezése, 
támogatása, koordinációja, valamint pénzügyi és egyéb külsı 
források felkutatása. 
 
„A Tehetséges Kenderesi Gyermekekért” Alapítvány: az 
alapítványt a Kenderesi Általános Iskola hozta létre 1994-ben. 
Elsısorban hátrányos helyzető, tehetséges gyermekek tanulását 
segítik, ösztönzı jutalmazását végzik. 
 
Kenderes Közmővesítéséért Alapítvány: 2002-ben létrehozott 
magánalapítvány. Az alapítvány célja a Kenderesen 
megvalósítandó közmőberuházás megvalósításának elısegítése, a 
lakossági terhek csökkentése. 
 
Lurkó Alapítvány: az alapítványt a kenderesi óvoda hozta létre 
2001-ben. Az alapítvány feladata elsısorban az óvoda szabadidıs 
programjainak, rendezvényeinek támogatása. Az alapítvány 
közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl 
törvény, illetve törvényi rendelkezés alapján az önkormányzatnak 
kell gondoskodnia. 
 
Szentannai Sámuel Alapítvány: az alapítványt a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium hozta létre 1992-ben. Célja a 
szakképzés gyakorlati hátterének biztosítása. 
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Egyéb szervezetek 
 
Kossuth Lajos Hagyományırzı Nyugdíjas Klub: 1985-ben 
alakult, mintegy száz fı állandó tagja van. Bejegyzett szervezet, 
állandó helyisége van a Mővelıdési Házban. Elsısorban idısek, 
nyugdíjasok a tagjai, de bekerülhetnek más korcsoportok is. 
Szabadidıs és kulturális programokat szerveznek, nem egyszer 
hagyományt teremtve. A nyugdíjas klub szervezésében kerül 
megrendezésre évente a Katonadalok Fesztiválja. 2003-ban 
megalakították az Idısek Tanácsát, melynek feladata összekötı 
szerep vállalása az önkormányzattal, az idıseket érintı kérdések, 
problémák tolmácsolására, valamint a betegek látogatása a klubon 
belül. 

 
Vadvirág Népdalkör: 1985-ben alakult, 11 taggal. Az Országos 
Népzenei Minısítın 2003-ban „ Arany Páva” díjat kaptak. A 
népdalkör a megyén kívül is ismert. Fesztiválokon, népzenei 
találkozókon nagy sikerrel szerepelnek. A községben, 2000-ben a 
népdalkör szervezte meg az V. Országos Népzenei Találkozót.  
 

 
            Vadvirág Népdalkör 
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Bánhalmai Népdalkör: 10 tagja van, 1974-ben alakult. Nem 
bejegyzett szervezet. Heti rendszerességgel járnak össze, lelkesen 
készülnek a különbözı fellépéseikre. A Nyugdíjas Országos 
Népzenei Találkozón Nívó díjat kaptak. Számos fesztiválon, 
rendezvényen érnek el további sikereket. 2003-ban az Országos 
Népzenei Minısítın ezüstminısítést kaptak. 

 
Fittnes Klub:  1997-ben alakult, nem bejegyzett szervezet. 
Nyilvántartott tagsága változó, átlagosan 40 fı. Sporttevékenységet 
végeznek, heti több alkalommal. 
 
Magyar Vöröskereszt Kenderesi Alapszervezete: a helyi csoport 
az ’50-es években alakult, az országos szervezet tagjaként. Jelenleg 
183 tagja van. Véradó akciókat, segély-akciókat és győjtéseket, 
elsısegélynyújtó versenyeket, rajzpályázatokat, illetve elıadásokat 
szerveznek. 
Jelentıs a gyermekek körében végzett egészségnevelı 
tevékenységük is.  
 
Magyar Vöröskereszt Bánhalmai Alapszervezete: a helyi 
csoport az ’50-es években alakult, az országos szervezet tagjaként. 
Jelenleg 149 fı taglétszámmal mőködik. Bánhalmán a véradó 
mozgalom nagy hagyományokra tekint vissza. Kiemelkedı az 
alapszervezet szociális munkája, rendszeresen látogatják az idıs, 
beteg lakosokat, közös rendezvényeket szerveznek a Fenyves 
Otthonnal. 

 
Kenderesi Lovas Baráti Kör: 1998-ban alakult, bejegyzett 
szervezet. Taglétszáma 20 fı. A Lovas Baráti Kör szervezi évente a 
Kenderesi Lovasnapokat. Ez már hagyomány, az idén hatodik 
alkalommal kerül megrendezésre. A verseny célja, hogy a település 
lakossága és az idelátogatók kikapcsolódjanak, szórakozzanak, a 
falusi hagyományoknak megfelelıen megmaradjon a lovak iránti 
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szeretet. Cél egy lovas iskola megalapítása a fiatal nemzedék 
részére, valamint a lótenyésztés továbbfejlesztése. 
 

 
MEDOSZ Sportkör:  Különbözı elnevezésekkel a ’20-as évek óta 
tevékenykedik. Bejegyzett szervezet. A sportkör kezelésében van a 
községi futballpálya és a hozzátartozó szociális épület. Jelenleg a 
labdarúgó szakosztálya mőködik. 

 
Gazdakör: 1992-ben alakult. Tagjainak száma 30 fı. A 
mezıgazdasági kistermelık és ıstermelık érdekképviseletét és 
szakmai munkáját segíti.  

 
Az itt felsorolt valamennyi civil szervezetet az önkormányzat 
anyagi lehetıségeihez mérten, minden évben támogatásban részesít. 
 
 
2.) Rendezvények, kiadványok 
 
Rendezvények 
 
A kulturális élet központja a Mővelıdési Ház és a Könyvtár, 
szabadtéri rendezvényeink színhelye a liget, az iskolák sportudvara 
és a sportpálya. 
 
Hagyományos évenként megrendezésre kerülı rendezvényeink: 
 
Valentin Bál 
Népdalkörök Országos Találkozója 
Nemzeti ünnepeink 
Ivónapi rendezvény 
Majális 
Gyermeknap 
Kenderesi Nap 
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Lovasnapok 
Katonadalok Fesztiválja 
Magyarország Legerısebb Faluja rendezvény területi döntıje 
Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozója 
Katalin Bál 
Nagycsaládosok Bálja 
Mindenki Karácsonya 
 
Kenderesi Nap: már ötödik alkalommal került megrendezésre. 
Egész napos szórakoztató programokkal, színvonalas mősorokkal, 
vetélkedıkkel, sport és ügyességi versenyekkel szórakoztatják az 
érdeklıdıket. 
 
Minden év szeptemberében kerül megrendezésre a két napos 
Lovasnap. Mindkét napon sok-sok érdekes és izgalmas élmény 
várja az érdeklıdı, szórakozni, kikapcsolódni vágyó embereket. 
Elsı napon a fogathajtók versenye zajlik, második nap a különbözı 
kategóriákban zajló díjugratásokat és kitartásos akadályugrást 
tekinthetik meg az érdeklıdık. A versenyszámok szüneteiben 
csikós bemutató szórakoztatja a közönséget. 
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Katonadalok Fesztiválja évenként október hónapban kerül 
megrendezésre. Az egész napos fesztiválra megyén kívüli 
településekrıl is érkeznek népdalkörök, népi együttesek és 
szólisták. A bemutatkozó elıadásokat követıen valamennyi részt 
vevı együtt énekel és az együttesek új dalokat tanítanak 
egymásnak. 
 
 
Kiadványok 
 
A Kenderes története a honfoglalástól 1728-ig címő könyv 1979-
ben jelent meg. A könyvet Kormos László református lelkész írta. 
 
Az        Oklevéltár Kenderes történetéhez címő kiadvány szintén 
1979-ben jelent meg. A könyvet Kormos László írta. 
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Kenderes címő könyv a magyar állam millenniumára jelent meg a 
Száz magyar falu könyvesháza Kht. kiadásában. A könyvet Cseh 
Géza és Szikszai Mihály írta. 
 
Kenderesi Nagyközségi Krónika elsı száma 1992-ben került 
kiadásra. Kéthavonta jelenik meg. Ingyenesen jut minden kenderesi 
és bánhalmai családhoz. Az újság a település életével, fontosabb 
eseményeivel foglalkozik. Tartalmaz önkormányzati híreket, 
anyakönyvi változásokat. 
  
 
3.) Hitélet 
 
   A településen hetven százalékban élnek római katolikusok, 
harminc százalékban reformátusok. Kenderesen mindkét felekezet 
temploma mőemlék jellegő, de az ısi református templom eredeti 
stílusjegyeit a többszöri átalakítás miatt elvesztette. 
 
Római Katolikus Egyházközség 
  
A Nagyboldogasszonyról elnevezett katolikus plébániát a katolikus 
lakosság elsı hullámának beköltözése idején, 1776-ban Esterházy 
Károly egri püspök alapította. A püspök egyúttal Fegyverneket és 
Bánhalmát – mint filiákat - a kenderesi plébániának rendelte alá. A 
katolikusok száma az 1800-as évek közepén elérte, majd egyre 
inkább meghaladta a reformátusokét. A jelenlegi plébániát 1890-
ben Sir Lajos plébános építtette. A késı barokk stílusú katolikus 
templom építése 1800-ban fejezıdött be, Rábl Károly egri építész 
irányításával. A templomot 1923-ban bıvítették és átalakították, de 
stílusegységét megırizték. 
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Református Egyházközség 
  
Az 1540-es évektıl erıs református egyházközség mőködött, ekkor 
még csupán néhány katolikus család élt a faluban. A reformátusok a 
falu ısi templomát 1729-33-ban állították helyre a rácdúlás után. A 
toronysisak mai formája 1923-ban készült. A második 
világháborúban súlyos károkat szenvedett református templom 
renoválására 1961-62-ben dr. Kormos László, 1982-ben pedig 
Kolláth József lelkész gondoskodása révén került sor. A templom 
festett, kazettás famennyezetének fennmaradt táblái a torony alatti 
karzaton jelenleg is láthatók. 
 
Mind a katolikus, mind pedig a református egyház aktívan részt 
vesz a település életében. Fontos eseményeken közremőködnek, és 
a kulturális életbe is bekapcsolódnak, színvonalas hangversenyek 
szervezésével.  
A katolikus egyház a lakosságnak kirándulásokat, a gyerekeknek 
nyári táborokat szervez. 
 
4.) Sport intézményei, eredményei, tömegsport 
 
A múltról 
 
Jóllehet a Községi Sportkör már 1921-ben megalakult, a 
túlnyomórészt mezıgazdasági foglalkozású lakosság körében a 
sport csak lassan vált népszerővé. A sporteseményeket alkalmi 
futballmérkızések, valamint az iskolai sportversenyek jelentették. 
1924-tıl fıleg az iparosság támogatásával erısödött a sportolási 
lehetıség, melyben nagy szerepet játszott a Leventeegyesület. Az 
Ipartestület, sıt néhány politikai szervezet (pl. MOVE, stb.) 
segítségével a labdarugó csapat már rendszeres bajnokságban 
szerepelt. Az 1940-es évek végén megkezdıdött a sporttelep 
kiépítése. Öltözı létesült, a labdarúgó-szakosztály mellett 
megalakult az asztalitenisz-, a sakk- és késıbb a röplabda-
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szakosztály. Az 1970-es, 1980-as években a helyi sport 
színvonalának emelésében jelentıs szerepet játszott a Középtiszai 
Állami Gazdaság anyagi támogatása.  
 
Sport intézményei 
 
Községi Sporttelep többnyire a labdarúgás színtere. Az 1940-es 
évek végén lelkes kenderesi lakosok segítségével kezdıdött meg 
kiépítése. A sportpálya 34.220 m2 területen fekszik, két szabványos 
mérető labdarugó pálya, öltözık és kisegítı helyiségek tartoznak 
hozzá. A MEDOSZ Sportkör labdarúgó csapatai itt készülnek a 
bajnoki mérkızésekre. Beindították a Bozsik II labdarúgó 
utánpótlást segítı programot is. A sportpályán rendszeresen bajnoki 
és kispályás labdarúgó mérkızések zajlanak. A sporttelep helyet 
biztosít a nagycsaládosok, romák, öregfiúk, útfenntartók 
sporteseményeinek is. 
 
Kenderesi Általános Iskola tornaterme 1976-ban épült. Fı 
funkció területe 281 m2, ötven fı befogadására alkalmas. Az iskolai 
tornaórákon kívül a téli tömegsportok helyszíne. 2003-ban adták át 
az iskola sportudvarát. Az építést a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt céljellegő decentralizált 
támogatás elnyerésével sikerült megvalósítani. A sportudvarban 
kézilabdapálya, futópálya és több különbözı fajáték szolgálja a 
gyermekek kulturált sportolási és szabadidıs tevékenységét. 
 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium sportudvara 
biztosítja az iskola tanulóinak a sportolási lehetıséget, valamint a 
községi sportrendezvények helyszíne is. A sportudvarban mintegy 
4000 m2-nyi területen található a 300 m-es futópálya, röplabda-, 
kosárlabda pálya, az intézmény alagsorában kondi-terem várja az 
edzeni vágyókat. 
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Bánhalmai Sportcentrum a Középtiszai Mezıgazdasági Rt. 
tulajdonában van. 1999-ben egy meglévı épület átalakításával, 
felújításával egy modern csarnokot alakítottak ki. Az épület 
alapterülete 742 m2, ebbıl a tornacsarnok 350 m2-es, 300 fı 
befogadására alkalmas, a kézilabda mérető pályát mőanyag 
borítással látták el. A téli tömegsport fontos színhelye. Az emeleten 
kondi terem és 40 fı befogadására alkalmas konferencia termek is 
kialakításra kerültek.  A helyi lakosok mellett Kunhegyesrıl, 
Kenderesrıl is rendszeresen járnak ide a sportolni vágyó emberek. 
 
Sport eredményei 
 
Labdarúgás: a felnıtt Megyei I/B. csapat a bajnokság ıszi 
fordulójában második helyezést ért el. A serdülı csapat a 
sportiskolák és városi csapatokból álló bajnokságban becsülettel 
helyt állt. Említésre méltó, hogy az egyesület kedvezı évet zárt az 
ifjúsági nevelés területén. Egy volt ifi játékos a nemzeti bajnokság 
elsı vonalába, három játékos a megyei bajnokság elsı vonalába 
került.  
 

Sport intézményei 
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Kollégium 
Sportudvara 

1 db 
kosárlabdapálya  

Bánhalmai 
Sportcentrum 
Tornacsarnok 

742m2 

350m2 
450 fı 
300 fı 

 
1 db 
kosárlabdapálya 

 
A serdülıkorú játékosokból álló csapat olaszországi labdarúgó 
tornát nyert. 
Magyarország Legerısebb Faluja területi döntıjén 2003-ban 
Kenderes elsı helyezést ért el. 
Az általános iskolás gyerekek rendszeresen részt vesznek 
atlétikai, labdarugó és tájfutó versenyeken. 2003-ban az olimpiai 
elıkészítı verseny megyei döntıjén az iskolások második helyezést 
értek el. 
 
5.) Híres kenderesiek 
 
Kenderesen született Horthy Miklós  (1868-1957), Magyarország 
volt kormányzója. Kenderesen Horthy Miklósra elsısorban nem 
mint politikusra, a háborús tragédiába sodródott Magyarország 
államfıjére emlékeznek, hanem a falu bıkező patrónusát, jó 
szándékú és emberséges birtokosát tisztelik személyében. 
 
Kenderesrıl származott el az 1843-ban született Csiky Kálmán, 
aki fiatal korában újságíróskodott, majd a budapesti mőegyetemen 
a közigazgatási jog professzorává nevezték ki. Tudományos mővei 
mellett verseket is írt és szakfordításokat végzett. Többek között 
Werbıczy Tripartitumát is magyarra fordította. 
 
Kevésbé szerencsésnek mondható az ugyancsak Kenderesrıl 
származó Antal István (1896-1973) életútja, aki Gömbös Gyula, 
majd Imrédy Béla és Bárdossy László kormányában igazságügyi 
államtitkár, a Kállay-kormányban nemzetvédelmi 
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propagandaminiszter, végül a német megszállás idején a Sztójay-
kormány igazságügy-, vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. 
 
A községben letelepedett értelmiségiek közül elsısorban a 
református lelkipásztorok szereztek maguknak országos hírnevet. 
Kormos László (1919-1996), aki 1959-tıl a helyi református 
gyülekezet lelkésze, majd 1973-tól a debreceni egyházkerületi 
levéltár igazgatója volt. A református templom felújítására az İ 
gondoskodása révén került sor. Önálló kötetben írta meg 1979-ben 
Kenderes történetét a honfoglalástól 1728-ig. 
 
Kenderesrıl elszármazott Dr. Süveges Ildikó nemzetközileg 
elismert szemész professzor. Jelenleg a SOTE I. számú Szemészeti 
Klinika igazgatója. Kenderes Díszpolgára. 
 
Bordás József 130-szoros magyar kézilabda válogatott. Az 1986-
os világbajnokságon ezüstérmes, és az 1988-as szöuli olimpián 
negyedik helyezett kézilabdacsapat tagja. A Honvéd csapatában 
kétszeres Magyar Bajnok és egyszeres Magyar Kupa gyıztes. 
Jelenleg a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
testnevelı tanára. 2001-ben Kenderes Díszpolgára címet kapta. 
 
 

X. 
 

Kenderes Nagyközségi Önkormányzat 
 
 

1.) Az önkormányzat mőködése 
 
 
Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kenderes Város 
Önkormányzata 
Székhelye: Kenderes, Szent István út 56. 
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A képviselı-testület létszáma 14 fı, melybıl 1 fı polgármester, 1 
fı alpolgármester, 12 fı képviselı. 
A polgármester megbízatását fıállásban, az alpolgármester 
társadalmi megbízásban látja el. 
A képviselı-testület munkáját 6 állandó bizottság segíti: 

• Ügyrendi Bizottság 
• Pénzügyi Bizottság 
• Népjóléti Bizottság 
• Mezıgazdasági és Településfejlesztési Bizottság 
• Oktatási, Közmővelıdési és Sportbizottság 
• Kisebbségi Ügyek Bizottsága 

 
A bizottságok feladatai 
 
A bizottságok fı feladata a képviselıtestület döntéseinek 
elıkészítése, és azok végrehajtásának ellenırzése. 
 
Az egyes bizottságok sajátos feladatai 
 
Ügyrendi Bizottság létszáma 5 fı, melybıl 3 fı települési képviselı 
és 2 fı külsı tag. 
Feladata: közremőködik a képviselı-testület hatáskörébe tartozó 
személyi ügyek döntésre való elıkészítésében, lebonyolítja a 
képviselı-testület hatáskörébe utalt választásokat. Elızetesen 
véleményezi az önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát. Ellátja a polgármester és a képviselı-testületi tagok 
vagyonnyilatkozatának vizsgálatával, valamint az 
összeférhetetlenségek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 
 
Pénzügyi Bizottság létszáma 7 fı, melybıl 4 fı települési képviselı 
és 3 fı külsı tag. 
Feladata: véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a 
végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámoló tervezeteit. 



 

 99 

Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek 
alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás 
alakulását, értékeli az azt elıidézı okokat. Vizsgálja a hitelfelvétel 
indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenırizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati 
fegyelem érvényesítését. 
 
Népjóléti Bizottság létszáma 11 fı, melybıl 6 fı települési 
képviselı és 5 fı külsı tag. 
Feladata: közremőködik a tárgykörébe tartozó elıterjesztések 
elıkészítésében, állást foglal a bizottság feladatkörébe tartozó 
kérdésekben. Átruházott hatáskörében dönt a rendszeres szociális 
segély, az idıskorúak járadéka és az ápolási díj kérelmekrıl. 
 
Mezıgazdasági és Településfejlesztési Bizottság létszáma 9 fı, 
melybıl 5 fı települési képviselı és 4 fı külsı tag. 
Feladata: folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat 
településfejlesztési terveit. Javaslatot terjeszt a képviselı-testület 
elé az elsı lakáshoz jutók támogatására. 
 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság létszáma 9 fı, melybıl 5 fı 
települési képviselı és 4 fı külsı tag. 
Feladata: az oktatási és közmővelıdési intézmények vezetıinek 
kinevezése elıtt meghallgatja a pályázókat és kialakítja 
álláspontját. Közremőködik a település tömegsport 
rendezvényeinek, szabadidıs programjainak szervezésében. 
 
Kisebbségi Ügyek Bizottsága létszáma 5 fı, melybıl 3 fı települési 
képviselı és 2 fı külsı tag. 
Feladata: a kisebbségi önkormányzat munkájának segítése, 
összehangolása, meghatározza a kisebbséggel történı 
kapcsolattartás lehetıségeit, javaslatot tesz annak fejlesztésére. 
Fórumot biztosít minden helyi, társadalmi kérdés feltárására, 
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megoldására, programot készít a kisebbség életkörülményeinek 
javítására, fejlesztésére. 
 
Képviselı-testület munkája 

 

Év 
Testületi 

ülések száma 

Megalkotott 
rendeletek 

száma 

Meghozott 
határozatok 

száma 
1998. 13 21 250 
1999. 12 15 221 
2000. 15 26 204 
2001. 15 18 240 
2002. 22 21 249 
2003. 18 29 194 

 
A testületi ülések általában a Polgármesteri Hivatalban vannak. A 
napirendi pontoktól függıen esetenként intézményeknél, nagyobb 
üzemeknél sor kerül kihelyezett testületi ülésre. 
A képviselı-testület munkáját a Polgármesteri Hivatal segíti és 
koordinálja. A hivatal munkáját a jegyzı irányítja. 
A képviselı-testület éves munkaterv alapján ülésezik. A 
polgármester, fontos, halaszthatatlan kérdések megvitatására 
rendkívüli ülést is hív össze. 
 
A képviselı-testületi ülésre állandóan meghívottak: 

a.) Képviselık 
b.) A bizottságok nem képviselı tagjai 
c.) Jegyzı 
d.) Az illetékes országgyőlési képviselı 
e.) A lakossági szervezetek képviselıi 
f.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetıi 
g.) Önkormányzati intézmények vezetıi 
h.) Helyi pártok képviselıi 
i.) Az egyházak képviselıi 
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j.) A helyi gazdálkodó szervek képviselıi 
k.) Kisebbségi önkormányzat elnöke 

 
A testületi ülés napirendi pontjától függıen meghívót kapnak a 
napirend témájának megfelelıen további személyek. 
A testületi ülés nyilvános, a meghívó a napirendi pontokkal a 
Polgármesteri Hivatalban és a hirdetıtáblákon kerül kifüggesztésre. 
 
2.) Kisebbségi önkormányzat mőködése 
 
A kisebbségi önkormányzat hivatalos megnevezése: Kenderes 
Nagyközség Cigánykisebbségi Önkormányzata 
Székhelye: Kenderes, Szent István út 56. 
 
A kisebbségi önkormányzat létszáma 5 fı, melybıl 1 fı elnök, 1 
fı alelnök, 3 fı képviselı. 
 
A kisebbségi önkormányzat szerepe a településen élı roma 
lakosság integrálódásának elısegítése az oktatás, a foglalkoztatás és 
a társadalmi élet valamennyi területén. 
A Cigánykisebbségi Önkormányzat munkáját a Kisebbségi Ügyek 
Bizottsága is segíti. 
 
Cigánykisebbségi Önkormányzat munkája 
 

Év Testületi ülések 
száma 

Meghozott 
határozatok száma 

1998. 1 4 
1999. 6 8 
2000. 6 14 
2001. 6 13 
2002. 6 15 
2003. 7 17 
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Önkormányzati nyilvántartások 
 
Az önkormányzati rendeletek és határozatok, valamint a bizottsági 
határozatok nyilvántartása számítógépen történik. 
A vagyonnyilvántartás és a népesség-nyilvántartás megfelelı 
program alapján szintén számítógépen van. 
 
A lakossági tájékoztatás jellemzıi 
 
A testületi ülések, fórumok, a lakosság nagy részét érintı 
események idıpontjáról az állampolgárok kihirdetés útján 
értesülnek. 
A lakosság tájékoztatása hirdetıtáblákon és a helyi kiadvány 
(Kenderesi Nagyközségi Krónika) útján történik. A helyi újságban 
tájékoztatjuk a lakosságot a képviselıtestület ülésein hozott 
döntésekrıl, valamint közzé tesszük az önkormányzati rendeleteket. 
 
3.) Polgármesteri Hivatal 
 
A polgármesteri hivatalban a jegyzı és 21 ügyintézı végzi a 
jogszabályokból és a helyi testületi döntésekbıl rá háruló 
feladatokat. 
Kenderes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
minıségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz 2001. június 
27-tıl, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány 
követelményeinek. 
 
A polgármesteri hivatal belsı tagozódása: 

• titkársági csoport, 
• igazgatási csoport, 
• pénzügyi csoport, 
• mőszaki csoport. 
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Építési ügyekben kiemelt építési hatósági jogkörrel rendelkezik a 
hivatal. 
A polgármesteri hivatal részletes feladatait az SZMSZ mellékletét 
képezı ügyrend tartalmazza. 
A hivatal valamennyi dolgozója rendelkezik a munkakörére elıírt 
iskolai végzettséggel, képzettséggel. 
A jegyzı és a 21 ügyintézı államigazgatási szakmai gyakorlata 
átlagosan 13,5 év. 
Az ügyintézés technikai feltételei biztosítottak, 15 számítógép 
megfelelı programokkal, Internet hozzáféréssel, fénymásolók, 
telefonrendszer, telefax segíti az ügyintézık mindennapi munkáját. 
A jogszabályok ismeretét folyóiratok (közlönyök stb.) és CD jogtár 
biztosítja. 
 
 
 
4.) Az önkormányzat külsı kapcsolatai 
 
Az önkormányzat 1995-tıl tagja a Nagykun Együttmőködési 
Társulásnak. A társulás által ellátott feladatok a térségi 
együttmőködés elımozdítása, a települések fejlesztésének 
kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása, valamint konkrét 
fejlesztési programok kidolgozásához, végrehajtáshoz pályázat 
benyújtása. A társulás 2001. évben a Túrkevei Önkormányzat 
gesztorságával kistérségi, illetve települési környezetvédelmi 
program készítésérıl döntött, amelyben Kenderes nagyközség is 
szerepelt. 
Kenderes 2000. évtıl tagja a Településfejlesztési és Mőszaki 
Társulásnak, amelynek feladata a létrehozó önkormányzatok 
területrendezési, beruházási, felújítási, mőszaki ellenırzési, 
útfelügyeleti, valamint vízügyi, kommunális, környezetvédelmi 
feladatainak segítése, lebonyolítása. 
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A társulásokkal kapcsolatosan az önkormányzat felismerte a 
különbözı feladatok társulási formában, önkormányzatok 
összefogásával történı ellátásában rejlı lehetıségek elınyeit. 
Az önkormányzat a KÖOSZ (Községi Önkormányzatok Országos 
Szövetsége) tagja. 
Kenderesnek két testvérvárosi kapcsolata van, a lengyelországi 
Kozy településsel, illetve a szlovákiai Sabinov-val. A testvérvárosi 
szerzıdések célja elısegíteni az önkormányzatok 
tapasztalatcseréjét, kölcsönös együttmőködés kialakítása a 
mővelıdés, kultúra, sport és csereüdültetés területén. 

 
 

5.) Az Önkormányzat gazdálkodása, pénzügyi helyzete 
 
Az Önkormányzat gazdálkodásának költségvetési jellemzıi 
1991.-tıl 2002.-ig. 
 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai az elmúlt 12 évben 
növekvı tendenciát mutatnak. Így lehetıség van, hogy a képviselı-
testület kiemelten figyelemmel kísérje az intézményeknél a 
különféle önkormányzati, és ezen belül speciális intézményi 
célkitőzések megvalósításához a pályázati lehetıségek minél 
nagyobb hatékonyságú kiformálását, és ehhez  a saját forrásokat 
rendszeresen biztosítja. Az egyéb külsı forrásokból átvett 
pénzeszközök is jól hasznosultak az önkormányzati gazdálkodás 
során. 
Településünkön 1998. január 1-tıl bevezetésre került a helyi adó, 
ami erısíti a költségvetés pozícióját. 
 
Az adó erıképesség alakulása: 
 
1998. év2002. év 
 
1 fıre jutó iparőzési adóerıképesség:  2893 3819 
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1 fıre jutó átengedett SZJA:              10284          14311 
 
Együtt:                                              13177     18130 
 
 
Helyi adó és ebbıl nyújtott kedvezmények 
 
19/1997/XII.11./ számú önkormányzati rendelet a helyi iparőzési 
adóról 
Hatályba lépés ideje: 1998. január 1. 
 
 
Adómentesség: 
 

a.) az évi 300.000.- Ft nettó árbevételt el nem érı termelést és – 
kereskedelmi szolgáltatás kivételével – szolgáltatást végzı 
vállalkozó az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység 
kivételével, 

b.) az évi 200.000.- Ft nettó árbevételt el nem érı kereskedelmi 
szolgáltatást végzı vállalkozó, az ideiglenes jelleggel végzett 
iparőzési tevékenység és az italárusítás kivételével, 

c.) az italárusítás kivételével az újonnan – nem átalakulással, 
szétválással, kiválással, vagy tulajdonforma változással – létrejött 
vállalkozás, illetve vállalkozó az iparőzés kezdetének évében és az 
azt követı egy évig, amennyiben az évi nettó árbevétel nem éri el 
az 1.500.000.- Ft-ot. 
 
Adókedvezmény: 
 
Kedvezmény illeti meg: 
Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen 
beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás 
számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, 
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illetıleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés 
évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat 
által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból. 
Ha a helyi adó éves összege nem éri el a levonható összeget, a 
levonási jog a megnyíltát követı négy naptári évben esedékes helyi 
adóval szemben érvényesíthetı. 
E rendelet alkalmazásában kommunális beruházásnak minısül a 
közmőépítés /víz, gáz, villamos energia, távbeszélı-hálózat, út és 
járdaépítés/. 
 
/ A mentesség és a kedvezmény megszőnt 2004. január 01.-tıl./ 
Az iparőzési adó mértéke jelenleg 1,8% 
 
A fejlesztési feladatainkhoz céltámogatást igényeltünk, és nyertünk 
el a következı feladatokhoz, és összegben: 
 
1992. évben 
Vízhálózat építése: 935 e Ft 
 
1993. évben – 1994. évben 
Egészségügyi gép,mőszer beszerzése: 900 e Ft 
 
2002– 2005 évekre a kenderesi településrész szennyvízcsatorna 
hálózat és szennyvíz tisztítótelep teljes körő építési  
munkáira: 349121 e Ft 
 
A szennyvízberuházás teljes költség elıirányzata 825.798 e Ft, 
ehhez a lakossági önerı a vízi közmő társulaton keresztül 200 
millió forintot meghaladja. 
A céltámogatáshoz kapcsolódik a KAC TEKI és VICE támogatás 
is, így a beruházásra a forrás biztosított. 
Folyamatban van a Kétpói szemétlerakó építése is. 
A normatív állami támogatás mellett intézmény hálózatunk 
fenntartása, mőködtetése jelentıs saját forrást igényel. 
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Az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatokhoz 
szintén saját forrás bevonása szükséges az alábbi területeken: 

- fogászati ellátás 
- orvosi ügyeleti, készenléti ellátás 
- háziorvosi és gyermekorvosi ellátás 

 
Az önkormányzat és az intézményei a pályázati lehetıségeket 
maximálisan kihasználták, ilyen pályázati úton elnyert források 
voltak: 
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól útépítésre, szennyvíztisztítóra, vízhálózat bıvítés, orvosi 
rendelı építés, Általános Iskola sport udvar építésre, szilárd 
hulladékgyőjtés bevezetésére, szennyvízcsatorna terv készítésre: 
70025 e Ft. 
Egyéb átvett pénzeszközök: 
          - mőködésre 
          - fejlesztésre 
 
 

Az önkormányzat éves költségvetése 1991-tıl 2002-ig 
 

adatok eFt-ban 
Év 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Be-
vétel 

135316163269 244058302011291055351422445773521830 576941719540741219895515

Kia-
dás 

129314152485 234767299435272269329329412691503583 550148696280715180844125
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Az Önkormányzat éves költségvetésének 
alakulása
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Fejlesztések, felhalmozások 
 
Az összes kiadáshoz viszonyítva a felhalmozási kiadások aránya 
alacsony %-ot mutat. Az indoka, hogy az intézmény hálózat az I. 
ciklust megelızıen már ki volt építve, megfelelı épületekkel 
rendelkeztünk, ezeket csak folyamatosan karban kellett tartani, és a 
mőködési kiadások között jelenik meg. Ugyancsak indokolja az 
alacsony %-ot, hogy az 1998-tól középiskolát mőködtetünk, és az 
intézmény jellegébıl adódóan magas mőködtetési költségek 
jelentkeznek minden évben. Az intézménynél csak a szerkezeti 
változások miatti épület, gépberendezés, jármő, ültetvényfejlesztés 
jelenik meg a felhalmozási kiadások között. 
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Fejlesztések, felújítások alakulása
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A vagyon alakulása 
 

Önkormányzat vagyon mérlege 
2002.december 31. 

adatok eFt-ban 

ESZKÖZÖK 
  

FORRÁSOK 
  

  1, Immateriális javak 4759 1, Induló tıke 118642 

  2, Ingatlanok 299351 2, Tıkeváltozások 316894 

  3, Gépek, berendezések 76960 Saját tıke összesen: 435536 

  4, Jármővek 13792 3, Költségvetési tartalék 31681 

  5, Tenyészállatok 2320 4, Kötelezettségek áruszállítás 5688 

  6, Beruházások, felújítások 17392 5, Egyéb rövid lej.köt. 9145 

  7, Értékpapír 4350 6, Passzív pénzügyi elsz. 50054 

  8, Tartósan adott kölcsön 1688     

Befektetett eszközök összesen: 420612     

  9, Anyagok 10625     

10, Növendék, hízó állatok 2587     

11, Követelés áruszáll. /vevı/ 6612     
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12, Egyéb követelések 547     

13, Adósok 9251     

14, Pénztárak 2686     

15, Költségvetési bankszámlák 58982     

16, Idegen pénzeszközök 1183     

17, Aktív pénzügyi elszámolások 19019     

Forgóeszközök összesen: 111492     

        

Eszközök összesen: 532104 Források összesen: 532104 

 
 
 
 

Önkormányzati vagyon 2003. január 01. 
ezer Ft-ban 

 Bruttó érték  Tulajdoni hányad 
I. Immateriális javak               7624  
  

II. Ingatlanok összesen          1039406  
Általános Iskola, Szent I. út 36. 226724 100 
Kenderesi Szakiskola, 
Szt.I.u.27. 584868 100 
Községháza 3142 100 
Egészségház 7270 100 
Öregek Napközi Otthona 7946 100 
Óvodák 17781 100 
Mővelıdési Ház 3842 93 
Könyvtár 8288 100 
Boncoló szeméttelepen 122 100 
Központi Konyha 2787 100 
Dögkamra 30 100 
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Kényszervágó 652 100 
Gyászkocsiszín 18 100 
Régi GAMESZ épület 384 100 
Asztalos mőhely raktár 283 100 
Ravatalozó temetıben 5164 100 
Sportpályaöltözı 357 100 
GAMESZ mőhely 250 100 
Szerszámtároló 57 100 
Kezelı épület József A. 1621 100 
Gépház + Szoc. Épület Sz.I.ut 196 100 
Szolgálati lakás 10 db 12259 100 
Múzeum 1978 100 
Vas Mőszaki Bolt 524 100 
Gáz-cseretelep Hosszúhát 140 100 
Húsbolt 65 100 
Fodrászüzlet 43 100 
Buszmegálló 987 100 
Kerítés 1931 100 
Emlékmő 1308 100 
Sportpálya  58 100 
Liget WC 27 100 
Mázsaház 40 100 
Hidroglóbusz 2 db 1824 100 
Vízhálózat 25567 100 
Utak, közterületek, parkok 105626 100 
Szennyvíztisztító 13392 100 
Földterületek, telkek 1855 100 
   
III. Gépek, berendezések, 
felsz. összesen 179571  
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  Ebbıl   
     ~ ügyviteli, 
számítástechnikai eszközök 28753  
     ~ egyéb gép, berendezés, 
felszerelés 150818  
  Melybıl   
     ~ számítógéprendszer 8487  
     ~ kombájn 26000  
     ~ kukoricatörı 2600  
     ~ egyéb gépek, eszközök 40904  
     ~ permetezı 1537  
     ~ John Deer Traktor 31488  
     ~ Videó kamera 3820  
     ~ Konyhai és mőszaki gépek 35982  
   

IV. Jármővek összesen 23582  
  ebbıl   
     ~ WV Bora 4025  
     ~ Mazda 2320  
     ~ Zetorok + pótkocsik 17237  
   

V. Tenyészállatok 2320  
   
VI. Befektetett pénzügyi 
eszközök 6038  
   

VII. Készletek összesen 13212  
   

VIII. Követelések összesen 16410  
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IX. Pénztárak, betétkönyvek 2686  
   
X. Költségvetési bankszámla 58982  
   
XI. Idegen pénzeszközök 1183  
   
XII. Aktív pénzügyi 
elszámolások 19019  

      
ÖNKORMÁNYZATI 
VAGYON 
MINDÖSSZESEN: 1370033  
      
 
 
Önkormányzati vagyon mobilitása 

Bruttó érték ezer Ft-ban 
 1997. év      2002. év 
Ingatlanvagyon   
     Forgalomképes 9527 36907 
     Forgalomképtelen 48733 667764 
     Korlátozottan f.képes 149875 334735 
      
Ingatlanvagyon összesen: 208135 1039406 
   
Egyéb vagyon: 2732 12076 
      

Vagyon mindösszesen: 210867 1051482 
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                 Az elmúlt években megvalósuló fejlesztések 

1991-2002 közötti idıszak 
(a bekerülési összeg kerekítve) millió Ft-ban  

Szociális épület építés és gyümölcsös telepítés 33 

Óvoda épület 18 

Útépítés 82 

Mini-farm 21 

Bánhalmai orvosi rendelı építés 5090 

Bánhalmai szennyvíztisztító 13392 

MAZDA kisteherautó vásárlás 3 

Világbanki képzés keretében kapott eszközök 21 

Gazdaasszony konyha 6 

Vízhálózat bıvítés 3 

Gázvezeték építés 3 

Építési telek kialakítás 3 

WV Bora 4 

Egészségügyi gépmőszer 3 

Emlékmő építés +  harangjáték 6 

Melegvizes gépkocsi mosó 3 

Lakásvásárlások 16 

Üvegház és növényház + főtés 17 

John Deer traktor 2 db 31 

Kombájn Dentz-Fals 26 

Egyéb gép beszerzések 22 

Számítástechnikai fejlesztések 15 

Mőködı intézmények felújítása 74 
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Folyamatban lévı beruházás 
 
2002-2005-ig szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító építés 826 
millió forint bruttó értékben. 
 

               

XI. 
 

Kenderes vonzása, térségi hatása 
 
Kenderes térségi szerepének növekedését meghatározzák az igen     
kedvezı közúti, vasúti közlekedési adottságok, valamint a 
munkalehetıség.  Ez határozza meg azt is, hogy növekedett 
különösen a középfokú oktatási, az ipari foglalkoztatás, valamint a 
szakosított szociális ellátás (Fenyves otthon) vonzása. 
 
A regionális szerepkörök összefoglalva az alábbiak: 
 
Gazdaság: jelenleg kenderesi munkahelyekre 332-en járnak be 
dolgozni, és 175 vidéki bedolgozónak biztosít munkalehetıséget a 
település. 
Közlekedés: Kenderesre, illetve Kenderesrıl 10 vonatpár indul és 
érkezik. A Kisújszállás-Kál-Kápolna vasútvonal halad át 
településünkön.  A teherszállítást heti 3-5 alkalommal tehervonat 
biztosítja, fıként a BÁNFA KFT szállítási megrendeléseit 
kiszolgálva.  
A közúti közlekedéshez kapcsolódóan 12 buszmegálló áll az utasok 
rendelkezésére. A településen át közlekedik többek között az Eger-
Békéscsaba, Miskolc-Gyula, Miskolc-Szolnok távolsági buszjárat. 
A végállomást tekintve 7 településre indul mintegy 25 járat 
naponta, és ennyi helyrıl is érkezik. 
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Oktatás: a középiskolai oktatás tekintetében a településnek 
kimagaslóan jó térségi szerepe van, mivel az 503 tanulóból 244 a 
bejáró, akik az ország 9 megyéjébıl tanulnak ebben az 
intézményben. 
Az itt oktató 41 fı pedagógusból 15 fı a környezı településekrıl 
jár be dolgozni. Az intézmény rendszeresen helyt ad több országos 
konferenciának. Mezıgazdasági gépkiállítások színhelye, melyekre 
egyre növekvı igény mutatkozik.  
Egészségügy: a háziorvosok közül kettı belgyógyász 
szakvizsgával rendelkezik, egy üzemorvosi feladatokat lát el, akik 
hivatalos rendelési idejükön túl szakorvosi ellátást biztosítanak a 
környezı településekrıl érkezı betegeknek. A hétvégi ügyeleti 
ellátásba a háziorvosok rendszeresen bekapcsolódnak.  A 
fogszakorvos tevékenységével egyre inkább növeli az egészségügy 
térségi szerepét, mivel egyre növekvı azoknak a betegeknek a 
száma, akik vidékrıl járnak ide. 
Közigazgatás: a Polgármesteri Hivatal kiemelt építéshatósági 
feladatokat lát el, tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges személyi 
feltételt kezdettıl fogva biztosítani tudta. Jelenleg a hivatalban 
rendelkezésre áll mind az okmányiroda, mind pedig a gyámhivatal 
mőködéséhez szükséges helyiség. 
A gyámhivatal tekintetében a személyi feltétel is megoldható, míg 
az okmányiroda mőködésének személyi feltétele az 
Államigazgatási Egyetemen tanuló helybeli fiatal 
foglalkoztatásával biztosítható.                                                               
Kulturális élet: a közgyőjtemény, valamint a település 
nevezettességeinek látogatottsága egyre nı, amellyel Kenderes még 
inkább ismertté válik. 
Az Arany Páva díjas Népdalkör által szervezett dalos találkozókra, 
bálokra az ország több megyéjébıl, sıt Szlovákiából is érkeznek 
vendégek, alkalmanként mintegy 200-250 fı.  
Turisztika: Többen élnek a középiskola által felkínált 
lehetıségekkel.  Nagy érdeklıdés mutatkozik a nyári táboroztatás 
és lovaglás iránt. 
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Szívesen látogatják a települést a rendszeresen visszajáró magyar és 
külföldi vendégek, akik vadászni jönnek.     
Sport: a megyei I/B osztályban szereplı labdarugó csapat 
mérkızéseire a környezı településekrıl is jönnek szurkolók.  
A középiskola teniszpályája kedvelt a környezı településen élı, 
sportolni vágyók körében. A bánhalmai Sportcentrum ugyancsak 
vonzza a környék lakóit. Népszerőek a téli teremfoci bajnokságok.  
 Kereskedelem: a megye több településérıl rendszeresen 
visszajáró vásárlók nagyon kedvelik az ÁFÉSZ által üzemeltetett 
iparcikk áruházat, melyet bıséges árukínálata, valamint a helyben 
történı hitelügyintézés tesz kedveltté.  
Jogi tanácsadás: az önkormányzat biztosít helyiséget jogi 
tanácsadásra, ahol 3 ügyvéd tart fogadóórát a hét három napján. 
 
A településszerkezeti és szabályozási terv figyelembe veszi a 
település további dinamikus fejlıdését.  
Az infrastruktúra jelenlegi kiépítettsége már most kedvezıen 
befolyásolhatja a munkahelyteremtést. 
Az oktatás további színvonalának javításához a középiskola 
tornatermének megépítése nagyban hozzájárul, mely biztosíthatja a 
lakosság sportolási igényének kielégítését is.  
Az idıskorúakról való gondoskodás intézményes hátterének 
teljeskörő megvalósítását fogja jelenteni a bentlakásos idısek 
otthonának megépítése. 

 


