Jegyzőkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 27-én 14
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor
önkormányzati képviselők, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: -Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva, a Művelődési Ház igazgatója, Turi János, Fodor
Imre, Mikes Ferencné, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, Bartucsek Katalin a Központi
Konyha megbízott vezetője, Juhászné Orvos Anetta, a Területi Gondozási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Szűcs Pálné, az Általános Iskola
igazgatója, Süveges Lajos, a Vízmű vezetője, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár megbízott
vezetője, Tichy-Rács István, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója,
Vári Imre könyvvizsgáló, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetője, Csatári Lajos, Szabó Márta, Nánási István, Dr Juhász István
meghívott, Bíróné Fekete Katalin a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT képviselője, Farkas
Sándor a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT ügyvezető igazgatója Király Barnabás, Bodor
Tamás érdeklődő, Orosz Mihály aljegyző, Pádár Lászlóné jegyző, valamint Kun Sándorné és
Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezetők.
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fős
testületből 13 fő van jelen, egy fő, Dr Barta Zsuzsanna későbbre jelezte érkezését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását, azzal a módosítással, hogy a
2. és 5. napirendi pontok megcserélését indítványozza, továbbá a meghívón 7. napirendi
pontként szereplő beszámolót a Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról 3. napirendi pontként javasolja megtárgyalni.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet a turizmus fejlesztése terén elért eredményekről
szóló tájékoztatóval együtt javasolja megtárgyalni, mivel a két napirendi pont szervesen
kapcsolódik egymáshoz.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nincs akadálya a két napirend együttes megtárgyalásának, csak a
kialakult gyakorlat szerint a képviselő-testület a rendelet-tervezetek után tárgyalja az egyéb
napirendeket, ezért szerepelt a meghívón külön a két napirend. Amennyiben a testület úgy
dönt, természetesen tárgyalhatja együtt a napirendeket.
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BOGDÁN PÉTER az elhangzott javaslatnak megfelelően, a turizmus fejlesztése terén elért
eredményekről szóló tájékoztatót a Területi Gondozási Központ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót követően, negyedik napirendi pontként
indítványozza megtárgyalni.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 fő egyhangú szavazatával (Dr
Barta Zsuzsanna nem volt jelen) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 27-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadja.
Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Szóbeli kiegészítést tett Farkas Sándor, a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT ügyvezető
igazgatója.
FARKAS SÁNDOR köszöntötte a testületi ülés résztvevőit. Mivel első ízben találkozik a
képviselő-testület tagjaival, néhány szóban bemutatkozott. 2007. július 1-je óta a KFT
ügyvezető igazgatója. Túrkevei lakos, végzettsége településmérnök. A Képviselő-testület elé
beterjesztett rendelet-tervezetben szereplő díjtételek némi csökkenést mutatnak a 2007. évi
díjtételekhez képest. Ez – többek között – abból adódik, hogy a tavalyi év hasonló
időszakában, a tervezés folyamán – az üzemanyag ára hasonló szinten állt a jelenlegihez,
majd később csökkent, és ez kedvező hatással volt a díjtételek megállapítására. Kinevezése
óta a KFT működésében is történtek változások, létszámleépítést hajtottak végre, ezzel a KFT
bérköltsége és egyéb költségei is csökkentek. A Kétpóra történő hulladékszállítás tervezéskor
25 kg hulladékkal számoltak ürítésenként. Ez évben ez a mennyiség a 20 kg-ot sem érte el,
így a 2008-as tervezésnél is csak ezzel a mennyiséggel számoltak. Ez a három tétel
kompenzálta a mintegy 7 %-os inflációból eredő emelkedést. Megköszöni az önkormányzat
hozzáállását, amellyel a KFT stabil működéséhez hozzájárultak. A kapcsolatuk nagyon jónak
mondható olyan téren, hogy a díjhátralékosok hátralék összegét az önkormányzat megfizeti a
KFT-nek. Bízik abban, hogy a jó kapcsolat a jövőben is megmarad. Kéri a beterjesztett
rendelet-tervezet támogatását.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az előző igazgató úr aggályosnak találta, a képviselő-testület
havi díjbeszedési javaslatát. Az előterjesztés azt bizonyítja, hogy „hatásos volt” az átállás.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azáltal, hogy kevesebb hulladékot szállítottunk a kétpói
hulladéklerakóba, a jövő év elején 2,5 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak fizetnie a hiányzó
hulladékmennyiség elhelyezési díjáért. Ezért ezt az összeget a költségvetés összeállításakor
figyelembe kell venni.
TAPASZTÓ SZABOLCS üdvözli, hogy a jövő évi díjak alacsonyabbak lesznek az ideinél. A
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: örvendetes az alacsonyabb díjtétel, de sajnos ezzel nem fogják
elérni, hogy még többen vegyék igénybe a szolgáltatást. Bánhalmán is nagy méreteket öltött
az illegális szemétlerakás.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és 13
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2007.(XII.5.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
26/2006.(XII.27.) rendeletének módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2007. november 27.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyző

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította,
hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésének harmadik negyedévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató alapos. Elsődleges cél volt az intézményhálózat működőképességének megtartása,
valamint a folyamatos üzemeltetés biztosítása. Az egyre romló körülmények ellenére
működési hitelek igénybevételével sikerült a tervezett feladatok időarányos végrehajtása. A
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szigorú, takarékos gazdálkodás és a finanszírozási feladatok rangsorolása biztosította a
folyamatos pénzellátást. A Pénzügyi Bizottság az év hátralévő időszakában a várható fizetési
gondok feloldására javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását. Az intézményvezetők gazdálkodásukkal biztosítsák a bevételek beszedését.
Tervezett kiadásaikat összességében ne lépjék túl, mivel az önkormányzatnak nincs
lehetősége a többletkiadások finanszírozására. Az előterjesztés részletesen bemutatja az
önkormányzat 2007. évi költségvetésének harmadik negyedévi végrehajtását és a határozatot
a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.
BÍRÓ CSABA az előterjesztés 3. oldalán Kenderes Város Vízmű beszámolójában az első
bekezdés első sorában a 2006. évet 2007. évre kéri módosítani.
VÁRI IMRE: az előterjesztés részletesen tartalmazza a gazdálkodás adatait. Mivel a
költségvetési koncepció együtt kerül beterjesztésre a harmadik negyedévi beszámolóval, ezért
a 2007. évi főbb bevételek és kiadások várható alakulását célszerűnek tartaná, ha a
költségvetési koncepció összeállításánál is figyelembe vennék.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a Pénzügyi Bizottság elnöke említette, hogy az
intézményvezetők szigorúan figyeljenek a gazdálkodásra, mivel az önkormányzatnak nincs a
többletkiadások fedezetére pénzeszköze. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy az Óvodai
Egység gázfogyasztása október 31-én 141 %-os volt. Ahhoz, hogy év elején a költségvetés
egyensúlya megmaradjon, lecsökkentették az étkező gyerekek arányát 55 %-ra. Ennél a
kihasználtság sokkal jobb, ezért már most túllépték azt a keretet, amit erre a feladatra
terveztek.
TAPASZTÓ SZABOLCS a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének első három negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztést, melyet 13 fő
egyhangú szavazatával (dr Barta Zsuzsanna a napirend tárgyalása közben nem volt jelen) az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 196/2007.(XI.27.)Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének III.
végrehajtásáról

negyedéves

1. Kenderes Város Önkormányzatának 2007 évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtását
1.581.486 ezer Ft bevétellel
1.678.050 ezer Ft kiadással
a 2. 3 és 9 számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselő-testület.
2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselő-testület a 4 és
9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint:
- személyi jellegű kiadások:
414.516 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
131.219 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:
226.654 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli támogatása:
3.375 ezer Ft
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- kijelölt felhalmozási kiadások:
- speciális célú támogatások:
- foglalkoztatott létszám:

14.770 ezer Ft
895.012 ezer Ft
263 fő

3. Kenderes Város Önkormányzata az év végéig jelentkező dologi kiadások várható
túllépésére az intézmények részére pótelőirányzatot biztosítani nem tud. A képviselő
testület az intézményvezetőknek feladatul adja, hogy az intézményük folyamatos
működéséhez szükséges dologi kiadások fedezetének biztosításához a
költségvetésükben szereplő nem kötelező személyi juttatások valamint az egyéb –
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzataik maradványát használják fel.
4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok
megoldását a tervezett határidőkre biztosítani szükséges.
5. A negyedik negyedévi feladatok végrehajtása során, a működtetés területén a
folyamatos pénzellátás érdekében:
- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani.
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévőségek
beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2007. évi
forrásaiból keletkező bevételek érdekében az oktatási intézmények a feladat
mutatókat pontosítsák és a szükséges korrekciókat végezzék el 2007. december
31-ig.
6. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok
megoldását a tervezett határidőkre biztosítani szükséges.
Erről: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyző, Helyben
3./ Intézményvezetők, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Szóbeli kiegészítést tett Juhászné Orvos Anetta, a Területi Gondozási Központ, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA: a Szociális-és Egészségügyi bizottság ülésén hangzott el az
a kérdés, hogy a beszámolóban leírtakat milyen törvényi előírásokra alapozta. Ennek
megfelelően tájékoztatja a jelenlévőket, hogy munkájukat az 1993. évi III. törvény, illetve az
ehhez kapcsolódó 1/2000. SzCsM. rendelet alapján végzik., e jogszabályok alapján készítette
beszámolóját.
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BAKTAI KÁLMÁN: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az
anyag tartalmazza, hogy a közeljövőben pénzügyi szakembert kíván az intézményvezető
alkalmazni. Ehhez kapcsolódva javasolják e munkakör kiszélesítését, az intézmény
menedzselésével. Továbbá olyan javaslat is elhangzott, hogy célszerű lenne egy férfi
munkaerő alkalmazása is, akár közhasznú foglalkoztatás keretében, aki a házi gondozás
keretében a rászoruló idős, beteg emberek ház körüli munkáinak végzésében segítene. A
bizottság elismeréssel szólt a játszótérről, melynek megvalósításában az intézmény dolgozói a
Nagycsaládosok Egyesületének tagjaival közösen nagy szerepet vállaltak.
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA azt tapasztalta, hogy a térítési díjak beszedése nagyon sok
időt elvesz a szakmai munkától, ezért tervezi pénzügyi szakember beállítását, akinek
feladatkörébe tartozik majd az Intézményi Munkaügyi Információs Rendszer működtetése is.
A szakember beállítására a törvényi szabályozások biztosítanak lehetőséget, így
státuszváltozás nélkül meg tudja oldani a létszámfelvételt.
KROKAVECZ LÁSZLÓ azt kérdezte az intézményvezetőtől, hogyan látja a kenderesi
lakosság általános egzisztenciális és szociális helyzetét a tavalyi évhez képest?
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA mindenképpen úgy gondolja, hogy romlott a lakosság
helyzete, amihez nagyban hozzájárultak az országosan meghozott intézkedések is. Helyileg
próbálnak enyhíteni a gondokon- a törvény adta lehetőségekhez képest, amely nem ad eléggé
tág teret számukra.
TAPASZTÓ SZABOLCS arról érdeklődött, hogy van-e működési engedélye az
intézménynek? A beszámolót elfogadásra javasolja.
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA: jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik az
intézmény, amely ez év december 31-én lejár. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. A
Módszertani Központ az ellenőrzést elvégezte. Az egyeztetések elkészültek. Remélhetőleg
határozatlan időre szóló működési engedélyt fog kapni az intézmény.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a bizottsági ülésen elmondta véleményét, javaslatait. Ezt azzal szeretné
kiegészíteni, hogy az ügyfélfogadási idő módosításával el lehetne érni, hogy mindig legyen
valaki az intézményben. Véleménye szerint a családlátogatások idején kellene változtatni,
hogy a sürgősségi esetet is minden esetben el tudják látni.
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA: mindig van az intézményben olyan kolléga, akihez
fordulhatnak az ügyfelek. Szükséges ügyfélfogadási időt tartani, és a családlátogatások idejét
is erre az időszakra időzíteni, mert ilyenkor sok tapasztalatot szereznek a családokról, például
az étkezésükről. Úgy látja, hogy minden családgondozónak szüksége van arra, hogy ebben az
időben látogassa a családokat. Ezen kívül a családgondozó és az ügyfelek között kialakult
bizalmi kapcsolat miatt nem szívesen fordulnak máshoz problémájukkal. A sürgősségi esetet
minden esetben ellátják, minden munkatársa szociális szakember, egymás területére rálátnak,
és tudják kezelni a problémákat.
BOGDÁN PÉTER kérdése az volt, hogy a Kunmadarason működő gyermekek átmeneti
otthonát hány kenderesi veszi igénybe?
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JUHÁSZNÉ ORVOS ANETT: Négy kenderesi család veszi igénybe az átmeneti otthont, ez
összesen 13 főt jelent.
SZŰCS PÁLNÉ: az Általános Iskola talán a legszorosabban együttműködő intézmény a
Területi Gondozási Központtal, és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Megköszöni
eddigi segítségüket, munkájukat. Bízik abban, hogy a jövőt illetően is hasonlóan jó lesz az
együttműködésük.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Területi Gondozási
Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót, és 14 fő
egyhangú szavazatával (Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselő a napirend tárgyalása
közben megérkezett) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a Területi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló
beszámolóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Területi
Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
készített beszámolót, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogad.
Erről: 1./ Juhászné Orvos Anetta intézményvezető, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester Helyben
é r t e s ü l n e k.
4. és 5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság ülésére
nagyon jól összeállított tájékoztatót kaptak Ács Andrea Évától, a Művelődési Ház
igazgatójától. A bizottság az anyagot megtárgyalta, és az ott elhangzott vélemények,
javaslatok beépítésre kerültek a Képviselő-testület elé terjesztett anyagba.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a tájékoztatóban szerepel, hogy a Horthy rendezvényeken – „felsőbb
utasításra” –nem lehetett díjat szedni. Mint megtudta, a polgármester úrnak volt az a javaslata,
hogy ne szedjenek ezeken a napokon belépőjegyeket a Horthy emlékhelyeken. Akkor miért
szerveznek rendezvényeket, ha nem szednek díjakat akkor, amikor a legtöbben vannak? A
rendelet nem ad lehetőséget ilyen alkalmakkor az emlékhelyek ingyenes látogatására. Arra
kéri a polgármester urat, hogy „ne ártson a turizmusnak” és Kenderes fejlődésének, mert
szerinte „ezzel a lépésével ártott”, és ezzel nagy bevételtől esett el az intézmény.
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BOGDÁN PÉTER: abból a megfontolásból döntött úgy, hogy ezeken a rendezvényeken
ingyenesen látogathatók az emlékhelyek, hogy az emberek megemlékezni jöttek Kenderesre,
és nem kimondottan a turizmus céljából keresték fel a települést. Egyetért azzal, hogy a
jövőben ezeken a napokon is belépőjegyek ellenében legyenek látogathatók az emlékhelyek.
MAGYAR ISTVÁN kérdése az volt, hogy megvalósul-e az üveges vitrin elhelyezése a kiállító
teremben, valamint, hogy a kiállított tárgyak értékét ki állapítja meg?
TAPASZTÓ SZABOLCS pontosítást javasol a mellékletben szereplő emlékhelyek
felsorolásában. A Református templom Szent István út 37. szám alatt van, nem, pedig 39.
szám alatt.
BOGDÁN PÉTER Magyar István kérdésére válaszolva elmondta, hogy Török János
vállalkozó felajánlott egy darab üvegvitrint, a későbbiekben, pedig a költségvetés függvénye
lesz további vitrinek vásárlása.
MAGYAR ISTVÁN: a tájékoztatóban szerepel, hogy a „Kenderesi séta” című kiadvány
kiadása folyamatban van. Arról még nem volt szó, hogy hol lesz a kiadvány forgalmazva, hol
lehet majd megvásárolni? Az a javaslata, hogy meg kellene keresni idegenforgalommal
foglalkozó irodákat, benzinkutakat, egyéb helyeket is az árusítással kapcsolatban.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az a javaslata, hogy a rendezvényeken, megemlékezéseken is
szedjenek belépőjegyet. Amikor nagyobb rendezvény van, a Könyvtár dolgozóinak segítségét
is javasolja igénybe venni. A bemutatott kiállítási tárgyakat a kastélyban és a múzeumban
különféle szempontok szerint javasolja csoportosítani, például Horthy, a kormányzó, Horthy
család, a Horthy kor, tengerészeti relikviák, néprajzi tárgyak, helytörténet. stb.
CSATÁRI LAJOS: az önkormányzatnak rendelete van a Horthy emlékhelyek látogatási
rendjéről, amely nem tartalmaz olyan szabályozást, hogy ingyen beléphet a múzeumba az,
akit a polgármester megjelöl. Úgy gondolja, hogy a foglalkoztatási jogviszony keretén belül
azt is tisztázni kell, hogy az intézményvezetők tekintetében ki adhat utasítást, ki gyakorolja a
munkáltatói jogkört. Feltételezi, hogy a polgármester úrnak nincs joga, hogy ilyen típusú
utasítást adjon. Ha a település első embere nem tartja be a jogszabályokat, akkor „mit várunk
a többi embertől”? Véleménye szerint a polgármester úrtól joggal várható el, hogy a
jogszabályokat tartsa be. Ezen túlmenően a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV törvény rendelkezik a polgármester fegyelmi és kártérítési
felelősségéről. Azzal, hogy a polgármester olyan utasítást adott az intézményvezetőnek, hogy
a Horthy emlékhelyeken nem kellett belépőjegyet fizetni a megemlékezések alkalmával, kárt
okozott az intézménynek, és a településnek is. Erre felhívja a képviselő-testület tagjainak
figyelmét is. Véleménye szerint a polgármester úr kimerítette a fegyelmi és kártérítési
felelősségre vonatkozó szabályokat azzal, hogy utasítást adott az intézményvezetőnek az
ingyenes belépésre. A Művelődési Ház, mint minden más intézmény feszes költségvetéssel
gazdálkodik, ahonnan hiányzik a kiesett bevétel. Hangsúlyozza, hogy a polgármester
felelőssége „nem mérhető” az egyszerű választópolgár felelősségével. A polgármester a
település első embere, akinek minden területen, minden helyzetben példát kell mutatnia.
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ÁCS ANDREA ÉVA: a néprajzi kiállítóterembe 10 db üveges tárolót terveztek megvásárolni.
Sajnos kiderült, hogy kellő számú tároló készítésére már nem elegendő a pályázati pénz, ezért
öt darabot az idei idegenforgalmi bevételük terhére megvásároltak, a további öt darabot, pedig
a 2008. évi költségvetésből kívánják fedezni. Minden tárgy- azok is, amelyek nem az ő
tulajdonukat képezik – leltárba van véve, biztosítva csak a nagy értékű tárgyak vannak. Az új
kiállítótermi részt riasztóval ellátták, ezenkívül kamerák felszerelését, és a rácsok
visszahelyezését is tervezik. A bizottsági ülés óta az Országos Széchenyi Könyvtárból 600 db
Horthy korszakból származó folyóiratot kaptak, valamint 82 darab könyvet. A mai napon
nyomdába került a „Kenderesi séta” kiadvány, amelyből 5100 db készül, 4600 db magyar
nyelvű, ezenkívül 250 db német és 250 db angol nyelvű kiadványt készítettnek.
BOGDÁN PÉTER: eddig is, és ezután is folyamatosan támogat különböző szervezeteket
közcélú adományokkal. Támogatja az intézményeket is, különböző célú felajánlásokkal.
CSATÁRI LAJOS: más a támogatás és más a kötelezettség. Amikor a képviselő-testület
megállapította, a polgármester illetményét, döntött a költségtérítés összegéről is, amely 80
ezer Ft körüli összeg. Véleménye szerint a költségtérítés ilyen célt kell, hogy szolgáljon, mint
például a belépőjegyek megvásárlása.
TAPASZTÓ SZABOLCS a Csatári úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy ez egy tendencia
volt, amelyen a jövőben változtatni kell.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a Művelődési Ház igazgatója részletes tájékoztatást adott
arról, hogy milyen előírások vonatkoznak múzeumra, illetve közgyűjteményre. Ez alapján úgy
gondolták, hogy nem célszerű a kiállítást közgyűjteménnyé nyilváníttatni. Ezért a vitéz
Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Múzeum helyett vitéz Nagybányai Horthy Miklós
Tengerészeti Kiállítóterem elnevezést javasolják. A COOP áruház építése miatt lebontott
ingatlanokból nem sikerült anyagot szerezni, így nem számíthatnak arra, hogy a nyitott szín
megépüljön a néprajzi kiállításra.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: más, lebontásra váró, önkormányzati épületekből is lehet anyagot
hasznosítani, például a Dózsa György úti ingatlan, vagy a bánhalmi óvoda épület bontása
során kikerülő anyagokat.
BOGDÁN PÉTER: a Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja megvizsgálta a kérdéses
ingatlant, és abban csak az esőcsatorna volt hasznosítható, amelyet meg is kaptak.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a törvényi előírások alapján 200 m3 felett bontási tervet kell
készíteni, műszaki vezetőt kell alkalmazni, megfelelő védőeszközöket használni. Ilyen
szempontból nem látja célszerűnek ennek további tárgyalását, ezenkívül a kérdéses ingatlan
magántulajdonban van, nem az önkormányzat tulajdona.
BORDÁS JÓZSEF: ezzel kapcsolatban neki is elég sokan jelezték, hogy „szerettek volna
részt venni a bontásban.”
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FODOR IMRE: a COOP-STAR a tulajdonát képező ingatlan bontását vállalkozóval történt
szerződés keretében végeztette. Az épületeket megtekintették a Műszaki csoport tagjai, és azt
állapították meg, hogy a kikerülő anyagok nem alkalmasak a hasznosításra, csak az
esőcsatorna használható, amelyet az önkormányzat meg is kapott. A nyitott szín megépítésére
a két bontandó ingatlanból (amely az önkormányzat tulajdona) kikerülő anyagok
hasznosításával lesz mód. A színhez szükséges faanyag biztosított az épülő öntözőrendszer
megépítése miatt kivágandó fák hasznosításával. A Középtiszai Mezőgazdasági RT pedig
2000 db cserepet ajánlott fel az önkormányzatnak.
BOGDÁN PÉTER: mivel a 4. és 5. napirendi pont együtt került megtárgyalásra, először a
Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak megállapításáról szóló rendelet –
tervezetet tette szavazásra.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, - és az
elhangzott módosításokkal - 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2007.(XII.5.) rendelete
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről
és belépődíjainak megállapításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2007. november 27.
(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyző

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a turizmus fejlesztése terén
elért eredményekről szóló tájékoztatót, és 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot
hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a turizmus fejlesztése terén elért eredményekről szóló tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a turizmus
fejlesztése terén elért eredményekről szóló tájékoztató.
A képviselő-testület a tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadta.
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Erről: 1./ Ács Andrea Éva Művelődési Ház igazgatója, Helyben
2./ Kuczeráné Sípos Judit Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke, Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirenddel kapcsolatban kérdés tett fel Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklődött, hogy a Bánhalmán lévő Kunhalom nem szerepel a
nyilvántartásban?
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Megyei Önkormányzattól kapott nyilvántartás alapján a bánhalmi
kunhalom nem szerepel a helyi jelentőségű védett természeti területek között.
KROKAVECZ LÁSZLÓ amennyiben nem védett természeti területről van szó, javasolja a
védetté nyilvánítás lehetőségének vizsgálatát.
SZATMÁRI TIBOR: a kérdéses terület a kárpótlás során magántulajdonba került.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselő-testületet, hogy milyen
módon lehet védetté nyilvánítani a magántulajdonban lévő területeket.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és 14
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2007.(XII.5.) rendelete
helyi jelentőségű védett természeti területek
védettségének fenntartásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2007. november 27.
(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyző
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7.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet, a Pénzügyi Bizottság
elnöke.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta az önkormányzat
2007. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A bizottság
megállapította, hogy mivel a tervezett tartalék felhasználásra került, többletigény kielégítésére
nincs lehetőség. A IV. negyedévben várható változásokat figyelembe véve kell a gazdálkodást
irányítani. A költségvetés módosítása csak plusz bevételi források feltárásával lehetséges az
év hátralévő részében. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
BÍRÓ CSABA: helyesbíti a rendelet-tervezet második oldalán a 3. §. /2/ bekezdésében
szereplő 20. §. hivatkozást, 21. §-ra kéri javítani.
TAPASZTÓ SZABOLCS javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és 14
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2007.(XII.5.) rendelete
az önkormányzat 2007.évi költségvetését megállapító
többször módosított 3/2007.(II.23.) számú rendeletének módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2007. november 27.
(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyző

8.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság a 2008. évi költségvetési koncepciót
megtárgyalta. A bizottság által elfogadottak előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy országos
szinten öt év alatt a helyi önkormányzatok adósságállománya megháromszorozódott, az év
végéig a tartozások összege megközelíti az 1000 milliárd forintot. Az ÁSZ adatsora szerint a
hazai pénzintézetektől felvett önkormányzati hitelek összege 2001-2007. között
megötszöröződött, valamint a külföldről felvett kölcsönök összege kilencszeresére duzzadt.
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Mára már a 3200 önkormányzat egyharmadát teszi ki az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe
került települések száma. A finanszírozásnak legnagyobb problémája az, hogy a települések
jelentős része nem a fejlesztésre veszi fel a hiteleket, hanem a működési költségek fedezésére,
munkabérre, illetőleg közüzemi számlák kiegyenlítésére. A költségvetési koncepció
elkészítésekor figyelembe kell venni a helyben képződő bevételeket, ismert kötelezettségeket,
valamint a költségvetési szervek következő évekre vonatkozó feladatait, és az önkormányzati
bevételi forrásokat. A számszaki adatok vizsgálatakor láthatjuk, hogy az önkormányzat
helyzete egyre kedvezőtlenebbül alakul. Az intézményhálózat működtetése is kérdéses a
jövőre nézve. Az önként vállalt feladatok további finanszírozása szintén megkérdőjelezhető.
Új helyi adóval nem számolhatunk. Bevezetésre kerül az értékalapú ingatlanadó, amely
szakértők szerint „menekülési útvonalat” jelenthet. Felvetődik, hogy milyen normatívát fog
kiváltani az ingatlanadó, amely majd várhatóan 2009-ben jelentkezik.. A vasúti szárnyvonalak
tervezett bezárása is szóba került a bizottsági ülésen, amely Kenderest is érinti, és amelynek
következményei ma még nem láthatók.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ meglepve olvasta, hogy a 2007. január 1-i lakosságszám 99 fővel
alacsonyabb az előző évinél. Kereste a koncepció 5. és 8. számú mellékletét, mivel nem
találta, túl sok mindent nem tud hozzászólni az előterjesztéshez. Azt javasolja, hogy a
művelődésre fordítson az önkormányzat több pénzt, mint eddig. Véleménye szerint
idegenforgalom nélkül Kenderes nem tud fejlődni. Ehhez szorosan kapcsolódik a művelődési
rendezvények szervezése, amelynek megindulásához a Művelődési Háznak több pénzre van
szüksége, ő ezt hiányolja, nagyon kevésnek tartja a Művelődési Háznak juttatott
pénzösszeget.
KROKAVECZ LÁSZLÓ Vári Imre könyvvizsgáló véleményét kérdezi az önkormányzati
kötvény kibocsátásáról. Kenderesen a mezőgazdasággal foglalkozók iparűzési adót jelenleg
nem fizetnek. A Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetőjének tájékoztatása alapján
először 2009. évben kell a bevallásokat adni. Azt kéri, hogy erről a lakosság időben
tájékoztatva legyen. Javasolja, hogy a költségvetés elfogadásakor vizsgálják meg az
önkormányzati ingatlanok bérleti díját is. Javasolja továbbá a vagyontárgyak értékesítésének
lehetőségét áttekinteni és a vadászati díjból származó bevételeket megvizsgálni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló
rendelet-tervezetet minden év decemberében vizsgálja felül a képviselő-testület.
BÍRÓ CSABA az Eszteró Imréné által felvetettekre válaszolva elmondta, hogy a költségvetési
koncepciónak négy melléklete van. Az 5. és 8. számú melléklet a költségvetési
törvényjavaslatra vonatkozik, amelyet megpróbált a koncepcióban jelezni. A művelődésre
fordítandó pénzösszeg emelésére vonatkozó javaslatra válaszolva elmondta, hogy egységesen
próbálták előre vetíteni a 2008.évi költségvetést a törvénytervezet, illetve a rendelkezésre álló
adatok alapján. Figyelembe vették a képviselő-testület által felvállalt, 2008. évet érintő
kötelezettségvállalásokat, a tervezett bevételek alakulását, illetve a decemberi testületi ülésre
beterjesztésre kerülő térítési és egyéb díjak emelését. Ezekben az esetekben 5%-os intézményi
működési bevétel emelkedéssel számoltak. A költségvetési törvényjavaslat hivatkozott
mellékletei alapján megpróbálták kiszámítani az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó
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normatívákat. Ahol nem állt rendelkezésre adat, ott a 2007. évi költségvetési törvény adatai
alapján számoltak. Javasolja, hogy ha a képviselő-testület a művelődésre több pénzt kíván
előirányozni, annak forrását jelölje meg, mivel a normatíva kötött, és csak más kiadások
elhagyásából lehet oda átcsoportosítani. A mezőgazdasági őstermelők 2008. évtől iparűzési
adó hatálya alá fognak esni, mivel mentességük megszűnik. Ahhoz, hogy az állampolgárok
adófizetési kötelezettségüket időben eleget tudjanak tenni, megfelelő tájékoztatást fognak
kapni. Az önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti
díjának emeléséről szóló előterjesztést a képviselő-testületnek a költségvetési koncepció
határozati javaslatában szereplő időpontig kell megtárgyalni. Itt ragadja meg az alkalmat,
hogy a határozati javaslat aktualizálását kérje, mivel időközben megjelent a szociális törvény
módosítása. A törvény rendelkezései szerint az intézményi térítési díjának megállapítása
minden év március 1-re módosult, ezért ez a döntés át fog húzódni, valószínűleg 2008.
februárra. A vagyontárgyak értékesítésének lehetőségével a koncepció nem számolt, mivel
semmi esetre sem szeretnék az így befolyt bevételeket működési célra felhasználni.
Amennyiben értékesítésre fognak kerülni ingatlanok, az így befolyt bevétel felhasználásról a
Képviselő-testület minden esetben egyedileg fog dönteni. A vadászati jog értékesítéséből
származó bevétel legutóbb 2005. évre vonatkozólag, 2006. év elején folyt be. 2007-ben
180.000 Ft –ot terveztek, de nem került realizálásra.
VÁRI IMRE: a költségvetési koncepció prioritásokat megjelölő anyag, amelyet az
önkormányzatnak a költségvetés összeállításánál szem előtt kell tartani. A határozati javaslat
első pontját kiegészítené azzal, hogy az önkormányzat 120 millió Ft-os működési hiánnyal
állapítja meg 2008. évi koncepcióját, amelyet hitellel pótol. Fontosnak tartja a normatív
támogatások megalapozott, pontos igénylését. Az önkormányzati kötvényről nincs pontos
információja, lényegében a jelenlegi hitelek átütemezését jelenti.
ESZTERÓ IMRÉNÉ azt kéri, hogy a költségvetés elfogadásához a képviselő-testület tagjai
kapják meg az intézmények részletes költségvetését.
TAPASZTÓ SZABOLCS kérdése az volt, hogy az önkormányzat és a SÁMA KFT közötti
per milyen stádiumban van? A kötvény egy hosszú lejáratú hitel, 20 év körül van a lejárata, a
kamata magas, és az önkormányzat eladósítja magát hosszú időre. Nem javasolja az
önkormányzatnak kötvény kibocsátását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az egyebek napirendi pontban kívánta tájékoztatni a jelenlévőket a per
állásáról. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy pénteken volt a tárgyalás, és az ügyvéd úr
tájékoztatása alapján a bíróság elutasította a perújrafelvételt. Ezek után az ügy az ítélőtáblához
fog kerülni.
TURI JÁNOS azt kérdezte, hogy milyen tervezett bevételre számít az önkormányzat a
vadászati jogot illetően? Tudomása szerint az önkormányzatot nem illeti meg a vadászati
jogból származó bevétel. A vadászati jog gyakorlója haszonbérleti szerződésben a
földtulajdonosok közösségével áll.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzathoz folyik be a vadásztársaságoktól a vadászati
jogból származó bevétel. Az a vitatott, hogy mire használja fel az önkormányzat ezt a
pénzösszeget. Korábban olyan testületi döntés született, hogy ezt a csekély pénzösszeget a
külterületi földutak karbantartására fordítsák. A földtulajdonosok körében azon van a vita,
hogy miért nem nekik fizetik ki ezt az összeget.
TAPASZTÓ SZABOLCS: tavaly november óta vizsgálja ezt a bonyolult ügyet. Kenderes
három vadásztársasággal van kapcsolatban. Az ide vonatkozó rendelet szerint a 30 Ha alatti
földtulajdonosokat a település jegyzője képviseli, és ő adhatja bérbe, a 30 Ha feletti
földtulajdonosokat, pedig meg kell keresni a vadásztársaságnak. Amikor előrelépés lesz az
ügyben, tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.
CSATÁRI LAJOS az Országgyűlés tárgyalásai során a költségvetés tárgyalása kiemelt
kategória. Egész évben a legnagyobb, időben, tartalmát tekintve, széles körben, a társadalom
egészét igyekeznek bevonni. Azt javasolja módszertani szempontból, hogy próbálják ezt
Kenderes tekintetében is. Javasolja továbbá, hogy minden bizottság tárgyalja meg, és adja elő
koncepcióját az adott szakterületről. A koncepció után fontosnak tartja a terápiát. Indokoltnak
tartaná, hogy minden képviselő, polgármester úr, alpolgármester úr „terápia ötletekkel is
rendelkezzen. Apró kis lépésekkel „el kezdhetünk felkapaszkodni, vagy meg tudunk állni a
lejtőn.” Ez elsősorban a polgármester úr feladata lehet, aki a terápia lépéseit javasolhatja.
Csatlakozik Eszteró Imréné véleményéhez abban, hogy a költségvetés egyeztetésébe vonják
be a bizottságokat is. A bizottsági elnökök a saját területükről számoljanak be. Azt javasolja,
hogy ne csak a koncepcióval kapcsolatban legyen minden képviselőnek elképzelése, hanem a
„terápiával” kapcsolatban is. Sajnálja, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke nincs jelen a
testületi ülésen. Minden segítséget meg kell adni annak a kisebbségnek, aki olyan helyzetbe
került, hogy saját erejéből nem tud felemelkedni. Az a támogatási összeg, amit a kisebbségi
önkormányzat kap, nagyon kevés. A kultúrával kapcsolatban elmondta, hogy nem tudja
elviselni, ha a kulturális igényeit nem tudja kielégíteni. A kultúrára sokat kell áldozni, sokkal
többet mint most, és nem azt kell kérdezni, hogy honnan tudunk átcsoportosítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Csatári úr módszertani ajánlásához elmondja, hogy törvényi
előírások szabályozzák a költségvetés elfogadásának menetét. A koncepció első alkalommal
került a képviselő-testület elé, ezt megelőzte a Pénzügyi Bizottság véleményezése. A Csatári
úr által elmondottak meg fognak valósulni addig, amíg az önkormányzat költségvetése
elfogadásra kerül. A koncepció azoknak az adatoknak a birtokában készült, amelyekhez az
állami költségvetés tervezetéből jutottak. Ezt követően kerül a koncepció kibővített bizottsági
ülés elé kerül. Minden bizottságnak lehetősége van újból megtárgyalni a 2008-as költségvetés
tervezetét. Azt követően két közmeghallgatásra kerül sor, egy Bánhalmán és egy Kenderesen
– a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint -. Ezt megelőzi az
intézményvezetőkkel történő egyeztetés, amelyet ugyancsak jogszabály ír elő. Több fordulón
megy keresztül a költségvetési tervezet tárgyalása, melyről a képviselő-testületnek február 15ig kell rendeletet alkotnia.
BOGDÁN PÉTER a mindenkori képviselő-testület az adott költségvetési koncepciót mindig
kellő alapossággal, a szükséges időt rászánva tárgyalja meg. Nem érzi úgy, hogy nem
kellőképpen tárgyalják meg ezt a lényeges napirendet.
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SZŰCS PÁLNÉ a költségvetési koncepcióban intézmények felújítására, fejlesztésére nincs
lehetőség, még a működés is veszélyben forog. A fejlesztési elképzelésekre vonatkozó
megoldást a pályázaton való részvétel jelenthet. A II. számú iskolaépület felújítására és tetőtér
beépítésére vonatkozó pályázat benyújtását tervezik, melynek tervezési költségeinek
biztosítását kéri a képviselő-testülettől. Amennyiben a tervrajz elkészül, pályázati lehetőség
esetén nem lesz akadálya annak hiánya.
DR JUHÁSZ ISTVÁN mint a Pénzügyi Bizottság tagja, és mint az egészségügy képviselője
is szót kér. Sajnálattal látta az anyagot, mert ennyire szoros költségvetési keretek között a
képviselő-testület koncepciót még nem készített. Véleménye szerint a működés határait
feszegeti ez a költségvetés, fejlesztésre egyáltalán nincsen pénz. Szeretné kérni, hogy minden
terület jelezze a problémákat. Az egészségügyben 2002. óta semmiféle forrásbővülés nem
történt, sem kormányzati, sem önkormányzati szinten. Vállalkozásának van speciális
problémája is, nem tud pályázni, mivel nem önkormányzati tulajdonú orvosi rendelője van.
Szeretné, ha a képviselő-testület valamilyen szinten, valamilyen módon kompenzálná ezt.
Szeretné megoldani az akadálymentesítést, mivel ennek hiánya miatt nem fog ÁNTSZ
engedélyt kapni. A jelenlegi finanszírozási forrásokból nem tudja megoldani. Abból a
szempontból igazat ad Csatári Lajosnak, hogy ötlet kellene, kitörési pontot kellene keresni az
önkormányzatnak. A felelősségteljes vezetés „óvta meg” a települést, hogy eddig nem került
az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések közé.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint foglalkoztatásban kell gondolkodni. Az
önkormányzat évente több mint 100 millió Ft-ot fordít szociális kiadásokra. Ha az a réteg,
amely jelenleg segélyből él, el tudna menni dolgozni, ez az összeg jelentősen csökkenthető
lenne.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a koncepció 6. oldalán szereplő normatív támogatások
összegét vizsgálva az látszik, hogy az önkormányzatnak 13 és fél millió Ft-tal kevesebb
állami normatív hozzájárulás jut 2008-ban, mint 2007.-ben. A 9. oldalon szereplő táblázatban
az Óvodai Egységnek juttatott önkormányzati támogatás összege és a normatív hozzájárulás
összege, a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest 2,5 millió Ft-tal kevesebb.
BÍRÓ CSABA: a kisebbségi önkormányzatok 640 ezer Ft-os éves támogatási összege
megszűnik, támogatásuk két részre oszlik, egy fix összegű támogatásra, és egy feladatarányos
támogatásra, ezzel ösztönözve a kisebbségi önkormányzatok minél nagyobb feladatellátását.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ azt kérdezi, hogy az Óvoda és Általános Iskola összevonása
jelentene-e megtakarítást, mivel a gyereklétszám rohamosan csökken?
BÍRÓ CSABA: ennek mérlegeléséhez, a döntés meghozatala előtt célszerű szakértőt igénybe
venni, ugyanakkor a hatékonyságot és a kapacitások jobb kihasználtságát is alaposan meg kell
vizsgálni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a vezető és a helyettes pótléka közötti különbséget lehet csak
megspórolni az összevonással.
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SZŰCS PÁLNÉ: ha az összevonás nem jár komolyabb értékű ingatlan, vagy egyéb
vagyontárgy felszabadításával, nem számottevő a megtakarítás. Amennyiben a II. számú
iskolaépület felújítását meg tudnák oldani, a III. számú épületet más célra is hasznosíthatják.
BÍRÓ CSABA Kuczeráné Sípos Judit által felvetett kérdésre válaszolva elmondta, hogy
összevetve a 2007. évi költségvetés jóváhagyott eredeti előirányzatait, és a 2008. évi
költségvetési koncepcióban szereplő adatokat, közel 8 millió Ft-os növekedést mutat, 2007.
évhez képest az önkormányzati hozzájárulás nagysága.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a koncepció egy terv, amely állandóan változik. Már több
alkalommal is elmondta, hogy Kenderesnek egyetlen kitörési pontja a turizmus fejlesztése, de
erre áldozni is kellene, többek között meg kellene oldani a település belső szerkezetének
átalakítását és vendégfogadásra alkalmas helyiségek biztosítását.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a városfejlesztésbe komolyan el kell gondolkodni. Jónak tartja azt
az elképzelést, hogy a képviselő-testület tagjai hozzanak ötleteket a költségvetésre
vonatkozóan.
SZŰCS PÁLNÉ: a turizmushoz szorosan kapcsolódik a kormányzó úr öröksége is.
Ugyanakkor hagyjuk „elveszni” a II. számú iskolaépületet, évtizedek óta nincs pénz a
felújítására.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolja az önkormányzati intézmények épületeinél az esőcsatorna
tisztításának elvégzését.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepcióját, és 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 199/2007.(XI.27.) Kt.számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciójáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat
2008.évi költségvetési koncepcióját.
A Képviselő-testület az alábbiakat határozza meg a működési forráshiány elkerülése
érdekében a 2008. évi költségvetés elkészítéséhez:
1. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet és annak
indoklása, valamint Kenderes Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési
szervek adatszolgáltatása alapján Kenderes Város Önkormányzatának 2008.évi
költségvetési koncepcióját 1 260 798,-ezer Ft bevétellel, 1 260 798,-ezer Ft
kiadással, hiány nélkül állapítja meg.
2. Az 1. pontban meghatározott koncepció szerinti bevétel és kiadás 120 000,-ezer Ft
működési célú hitel felvételét és 120 000,-ezer Ft működési célú hitel törlesztését
tartalmazza.
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3. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló CXXVII. törvény,
valamint jelen koncepció 4. számú melléklete alapján Kenderes Város
Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepciója a Kenderesi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját változatlan
formában 884,-ezer Ft bevétellel és 884,-ezer Ft kiadással, hiány nélkül
tartalmazza.
4. Kenderes Város Önkormányzata működőképességének biztosítása érdekében a
2008. évi költségvetés tervezése során az előterjesztésben lefektetett irányelvek
alkalmazását előírja.
5. A költségvetés tervezéséhez szükséges 2008.évi díjakat ki kell dolgozni és a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra:
a.) víz és szennyvíz szolgáltatás díjáról;
b.) kegyeleti szolgáltatás díjának megállapításáról;
c.) élelmezési nyersanyagnorma valamint az intézményi térítési díjak
meghatározásáról; (A Területi Gondozási Központ, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat kivételével)
d.) önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztéseket.
Felelős: a.-c.) pontok tekintetében az érintett intézményvezetők
d.) pont esetében a Polgármesteri Hivatal ügyintézője
Határidő: az összes pont esetében 2007. december 20.
6. Az elfogadott költségvetési törvény ismeretében és e koncepcióval összhangban a
költségvetési szervek elkészítik 2008. évi költségvetési tervezetüket.
Felelős: költségvetési szervek vezetői
Határidő: 2008. január 20.
7. A költségvetési szervek 2008. évi költségvetési tervezetét - Kenderes Város
Önkormányzata működőképességének megőrzése érdekében - át kell tekinteni, a
költségvetési tervet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni szükséges.
Felelős: jegyző, osztályvezető
Határidő: 2008. január 31.
8. Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelet tervezetét a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2008. február 15.
Erről:
1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben;
2./ Pádár Lászlóné jegyző, Helyben;
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben;
4./ Költségvetési szervek vezetői, Helyben
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok
6./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kenderes;
értesülnek
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9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
BOGDÁN PÉTER: Kenderes Város Cigánykisebbségi önkormányzat 2007. évi munkájáról
szóló beszámoló tárgyalásánál Penti Gusztáv, a napirend előadója nem tud részt venni. A
kisebbségi önkormányzatot Balog Ernő képviselte volna, de ő sem jött el, ezért javasolja,
hogy a képviselő-testület a beszámolót a testületi ülés napirendjéről vegye le.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13 fő támogató szavazatával, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 200/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat 2007. évi munkájáról szóló beszámoló
napirendről történő levételéről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel Kenderes Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007./IV.4./
rendeletének 13. §. (8) bekezdésére úgy határozott, hogy Kenderes Város
Cigánykisebbségi Önkormányzat 2007. évi munkájáról szóló beszámolót a
testületi ülés napirendjéről leveszi.
Erről: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Penti Gusztáv Cigánykisebbségi önkormányzat elnöke Kenderes,
Damjanich út 20.
é r t e s ü l n e k.
10.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit, az Oktatási,
Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, melyet Ács Andrea
Éva, a Művelődési Ház igazgatója készített. Alapul szolgált az a jelentés, melyet Sivadó
Sándor szakértő készített Kenderes Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának
általános, részletes szakfelügyeletéről. Az általa készített ellenőrzési jelentés minden területre
kiterjedő. Az anyag átfogó képet nyújt az intézmények, egyházak, civil szervezetek,
művelődési és szórakoztatási tevékenységéről.
BOGDÁN PÉTER megköszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak azt az áldozatos
munkát, amely sokszor a munkaidejükön túlra, hétvégekre, estékre is kiterjed.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a művelődés területén nagyon sokat változott a helyzet, jó irányba.
Nem tartja megfelelőnek a Művelődési Ház aulájában lévő dohányzóhelyiséget. Javasolja,
hogy próbálják meg a büféhelyiség vállalkozásba adását alkoholmentes italok árusítására. Az
aulában ki lehetne helyezni biliárdasztalt, csocsóasztalt, hogy a délutáni, kora esti órákban az
érdeklődő fiatalok szabadidős tevékenységét színesítsék. A Városfejlesztési, Mezőgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülésén szó volt arról, hogy mindenképpen bővíteni
szükséges a szabadidős tevékenységek színtereit, mivel nem sok lehetőség van a településen a
sportolásra. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Középtiszai MEDOSZ Sportkör edző
pályája alkalmas lenne ilyen tevékenységekre, de a sportkör elnökének tájékoztatása szerint
nincs anyagi lehetőségük annak karbantartására. Véleménye szerint meg kell találni annak a
lehetőségét, hogy a szükséges anyagi forrás biztosított legyen. A Ligetbe pedig mini kapu,
kosárpalánk felállítását javasolja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az előzőekben szó volt róla, hogy milyen kevés normatív támogatás jut
a közművelődésre, amely 2008-ban sem lesz több. Ez az anyag, amelyet Ács Andrea Éva
készített, tanúbizonysága annak, hogy kevés pénzből is lehet csodát tenni. Ez azon a
közösségen múlik, amely az intézményben dolgozik. Van élet a Művelődési Házban, akkor,
amikor nagyon sok település bezárni kényszerül a közművelődési intézményeit, mert nem
bírja működtetni, nem bír plusz támogatást adni a normatív támogatáshoz. A Művelődési Ház
dolgozói igyekeznek kevés pénzből is eredményeket elérni. Véleménye szerint addig, amíg
ez az intézmény nem csak a közművelődést szolgálja, hanem oktatási célra is igénybe van
véve, nem biztos, hogy meg lehet valósítani a korábban elhangzott elképzeléseket, mert
azokban az órákban az intézményben oktatás folyik. Az a véleménye, hogy olyan megfelelő
személyek kerültek a közművelődés irányításába, akikre hosszú távon lehet számítani, és
akiknek meg kell köszönni áldozatos munkájukat.
ÁCS ANDREA ÉVA reagál a Krokavecz László által elmondottakra. A dohányzóhely
kialakítását a Tűzoltóság vizsgálta, és így kapták meg az engedélyt. A dohányzóhelyet
leginkább a középiskola tanulói veszik igénybe. A büfével kapcsolatban felvetett javaslat az
intézményben rendezvényt tartó civil szervezeteket, intézményeket kedvezőtlenül érintené.
Tudomása van több olyan Művelődési Házról, ahol vállalkozásba van kiadva a büfé és
problémát jelent, hogy rendezvények alkalmával, külső helyszínről hozzák be az árut.
Legnagyobb problémájuk a helyhiány, amelyre a szakértői vizsgálat is rámutatott. A szakértő
javaslata az volt, hogy olyan termet kellene kialakítani, amelyben állandó jelleggel
működnének az előzőekben elhangzott tevékenységek. Nem az a korosztály van fent az esti
órákban, akikről szó volt, hanem bandába verődött, 8-10 éves gyermekek. A Művelődési
Házban többször feltörték a kávéautomatát, italautomatát.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ a szülők nevében megköszöni a játszótér kialakítását. Jó érzés a
gyerekeket ilyen szép környezetbe kivinni, nagyon szép lett a liget. A Művelődési Ház
dolgozóinak ő is megköszöni odaadó munkájukat. A bánhalmi kopjafa védelmére felhívja az
érintettek figyelmét.
ESZTERÓ IMRÉNÉ első alkalommal volt a Művelődési Házban népi táncház, amely nagyon
tetszett. Szeretné, ha folytatódna.
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SZŰCS PÁLNÉ szeretné megköszönni az intézmény Általános Iskolának nyújtott segítségét,
amelyre a továbbiakban is számítanak.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a Könyvtár is nagy fejlődésen ment keresztül, nagyon sok színvonalas
rendezvényt, gyermek programot szerveznek, amely mindig nagy élményt nyújt számukra.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a városban lévő művelődési
és szórakozási lehetőségekről szóló tájékoztatót, és 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a városban lévő művelődési és szórakozási lehetőségekről szóló tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a
városban lévő művelődési és szórakozási lehetőségekről szóló tájékoztatót,
melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad.
Erről: 1./ Ács Andrea Éva Művelődéi Ház igazgatója, Helyben,
2./ Kuczeráné Sípos Judit Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság
elnöke, Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
11.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
a.)
BOGDÁN PÉTER a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítását
javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosításáról
szóló előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti elfogad.
Erről: 1./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5300. Karcag, Kossuth tér 1.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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b.)
BOGDÁN PÉTER az előbbiekhez kapcsolódik a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
működtetésére vonatkozó Megállapodás módosítása is, melyet javasol elfogadni az
előterjesztésben foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó
módosításáról

Megállapodás

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Karcagi Többcélú
Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad.
Erről: 1./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5300 Karcag Kossuth tér 1.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben

12.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
a)
BOGDÁN PÉTER: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója kérte, a
képviselő-testület hozzájárulását a 2000. évben vásárolt Pöttinger bálázógép eladásához, és
egy John Deere bálázó jövő évi megvásárlásához.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: az iskola pályázatot nyújtott be vetőgép és traktor beszerzésére. A
pályázati támogatás 8.000.000,- forintos előlege, és a KITE 3.500.000 forintos szakképzési
hozzájárulása már átutalásra került az iskolának, amit csak vetőgép és traktor beszerzésre
fordíthatnak. A tangazdaság számára 2000. évben pályázati támogatással vásároltak egy
Pöttinger típusú körbálázó gépet, ami az elmúlt évek alatt korszerűtlenné vált, elhasználódott,
így sorozatos javításokra szorul. Az intézménynek a következő mezőgazdasági szezonban a
KITE támogatásával lehetősége nyílik egy új, korszerű, hevederes John Deere bálázó
beszerzésére. A KITE az új bálázó vételárába bruttó 1.800.000 forintért beszámítja a Pöttinger
bálázót, így minimális önerővel és a 2008. I. félévi szakképzési hozzájárulással meg tudják
vásárolni a John Deere bálázót. A korszerű bálázó megvásárlását indokolja továbbá az
iskolánál tervezett fűtéskorszerűsítés is.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 204/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pöttinger bálázógépének értékesítéséről és
John Deere bálázógép vásárlásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tulajdonát
képező Pöttinger bálázógép eladásához, és hevederes John Deere
bálázógép 2008. évi megvásárlásához. A John Deere bálázógép
vételára 7.300.000 Ft, melybe beszámításra kerül 1.800.000 Ft
összegben a Pöttinger bálázó eladási ára. A fennmaradó összeget
a 2008. I. félévi szakképzési hozzájárulásból, a szükséges önerőt
az intézmény 2008. évi költségvetéséből biztosítja.
Erről: 1./ Tichy-Rács István Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatója, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetője,
Helyben
értesülnek.–
b)
BOGDÁN PÉTER javasolta a Kenderesi Általános Iskola minőségirányítási programjának
2006/2007-es tanévben történő végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
Kenderesi Általános Iskola minőségirányítási programjának végrehajtásáról szóló beszámoló
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Általános Iskola minőségirányítási programjának végrehajtásáról
szóló beszámolót, és azt a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint
elfogadja.
Erről: 1./ Szűcs Pálné Általános Iskola igazgatója, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyző, Helyben
értesülnek.–
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c)
BOGDÁN PÉTER: településünk részt vesz az Észak-alföldi ivóvízminőség javító program II.
ütemének végrehajtásában. A program költsége összesen 617.950.300 Ft. A fejlesztés
költségének 15 %-át az önkormányzatnak kell biztosítani a 2009-2012. közötti költségvetési
években 20-30-30-20 %-os ütemezésben. A pontos műszaki tartalmat, és költségvetést
várhatóan 2008. év február hónapjában határozzák meg.
Hozzászólás
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium munkatársai tartottak tájékoztatót az ivóvízminőség javító
program I-II. ütemének alakulásáról. Olyan hatalmas beruházásról van szó, amit egyetlen
önkormányzat sem tud saját erejéből megvalósítani. Az elhangzott tájékoztatók alapján
elképzelhető, hogy a beruházás amortizációs költségei a vízdíjba kerülnek beépítésre. A vízdíj
drasztikus növekedését a szolgáltatók számának csökkentésével, és a magántőke bevonásával
kívánják mérsékelni. Véleménye szerint, ezekkel az intézkedésekkel kiszolgáltatott helyzetbe
kerülnek az önkormányzatok. Természetesen az ivóvízminőség javításánál előírt
paramétereket biztosítani kell, a vas-, mangán- és ammónia-mentesítést el kell végezni.
BÍRÓ CSABA számításokat végzett, amely alapján a 15 %-os önerő esetén az
önkormányzatnak 92.693 e Ft-ot kellene biztosítani. A 2009-2012-es költségvetési évekre
lebontva ez 18.538 e Ft, 27.808 e Ft, 27.808 e Ft, 18.538 e Ft költséget eredményezne.
Amennyiben a fenti összegeket hosszúlejáratú hitelből egyenlítenék ki, úgy ennek az éves
kamata a törlesztés mellett 8 millió forintot tenne ki. A költségvetési törvény-tervezet 5.
számú mellékletében, a központosított előirányzatok között szerepel pályázati jogcím az
önerő biztosítására, melyre az önkormányzat az előírt feltételek teljesülése esetén pályázatot
nyújthat be.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
az Észak-alföldi ivóvízminőség javító program II. ütemének előkészítési szakaszáról szóló
tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütemének előkészítéséről szóló tájékoztatót, és azt tudomásul veszi.
Erről: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
3./ Műszaki csoport, Helyben
4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály, Helyben
értesülnek.–
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d)
OROSZ MIHÁLY: a Regionális Operatív Program keretében kiírásra került a közoktatási
intézményfejlesztési pályázat. Kenderesen az önkormányzatnak három közoktatási
intézménye van. Több fórumon történt egyeztetés abból a célból, hogy milyen projektre, és
melyik közoktatási intézmény vonatkozásában kerüljön benyújtásra a pályázat. A legutóbbi
egyeztetés alkalmával, ahol jelen volt a pályázati anyagot összeállító ADITUS Kft.
képviselője is, úgy döntöttek, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
tornaterem építési projektre nyújtanak be pályázatot. A középiskola tornatermének tervei már
elkészültek, illetve a pályázat előkészítő munkálatai is előrehaladott állapotban vannak. A
benyújtandó pályázatban a tornaterem építése mellett, szerepelne még az intézmény
fűtéskorszerűsítése is. A meglévő gázos fűtési rendszert úgynevezett bálakazános fűtési
rendszerré kívánják átalakítani. A korszerű bio fűtési rendszer kiépítése hosszú távon jelentős
energia megtakarítást eredményezhet, tekintettel arra, hogy az üzemeltetéséhez szükséges
fűtőanyagot az intézmény földjein elő tudja állítani. A képviselő-testület elvi hozzájárulását
kéri ahhoz, hogy a középiskola vonatkozásában benyújtásra kerülhessen a pályázat. A
számadatokkal alátámasztott határozati javaslat előterjesztésére, a fűtéskorszerűsítés terveinek
és költségvetésének elkészítése után kerülhet sor. Igen komoly uniós pályázatról van szó, így
jelentős előkészítési költségek merülnek fel, melyet az intézménynek a saját költségvetéséből
kell biztosítani.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: a benyújtandó pályázat komplex fejlesztést ölel fel, hiszen a
tornaterem építése mellett szerepel a projektben a fűtéskorszerűsítés is. Megemlítette továbbá,
hogy a pályázatba szeretnék beépíteni az akadálymentesítést és a tanügyi épület tetőterének
beépítését is, ami annak a négy tanteremnek a kiváltását eredményezné, amit az iskola a
művelődési ház épületében jelenleg használ. Az előzetes számítások szerint a pályázott összeg
bruttó 530 millió forint, a pályázathoz szükséges önerő 10 %, melyre szintén pályázati
forrásokat lehet igénybe venni. A benyújtandó pályázatban megközelítően 70 millió forint
eszközfejlesztést kell szerepeltetni, így amennyiben nyer a pályázat, ezt az összeget a
tornaterem felszerelésére tudják fordítani. A tornaterem engedélyes terve már elkészült, és a
fűtési rendszer tervezési folyamata is előrehaladott állapotban van, a tanügyi épület
tetőterének költségbecslését azonban, fel kell gyorsítani. A pályázat benyújtásához kérte a
képviselő-testület hozzájárulását. A település közös érdeke, hogy ez a beruházás
megvalósuljon, hiszen az intézmény mellett, a város lakosainak is helyet biztosítana a
sportolási lehetőségekhez. A fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény
október havi gázszámlája az enyhe idő ellenére közel 1 millió forint volt, ezért mindenképpen
indokoltnak tartja a korszerűbb fűtési technológiára történő áttérést.
BAKTAI KÁLMÁN: az új fűtési rendszer technológiájáról érdeklődött.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: a meglévő kazánház mellett kerülne kialakításra az új kazánház,
ahol nagybála égetésére alkalmas, szabályozott légbefúvással és égetéssel működő kazán
beépítését tervezik. Az időjárástól függően naponta 2-10 db szalmabála elégetésével
biztosítható az intézmény fűtése. Az új fűtési technológiával egy nap fűtési költsége
megközelítőleg 30 e Ft, tehát a leghidegebb hónapban sem kerülne 900 e Ft-nál többe a fűtés
költsége. Az energiafű fűtőértéke a keményfa fűtőértékéhez hasonló. Az iskola földterületein
meg tudja termelni az energiafüvet, ami ültetvénynek minősül, és megközelítőleg 12-15 évig
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kaszálható. Az első-második kaszálás fűtésre, a harmadik kaszálás, pedig takarmányozásra
hasznosítható. Az új, korszerű John Deere bálázó alkalmas lesz az energiafű bálázására.
Amennyiben beválik ez az új fűtési mód, úgy bevezetésének komoly jövője lehet a többi
önkormányzati intézmény esetében is.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium tornatermének
fűtéskorszerűsítésére benyújtandó pályázatról

építésére

és

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Régió Regionális Operatív
Programjának a közoktatási intézmények fejlesztésére kiírt 4.1.1./2 F
kódszámú pályázatára a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
tornatermének megépítésére, illetve az intézmény fűtéskorszerűsítésére.
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat az intézmény
költségvetésének terhére biztosítja.
Erről: 1./ Tichy-Rács István Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatója, Kenderes, Szent István út 27.
2./ Polgármesteri Hivatal Pályázatíró csoportja, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Helyben
értesülnek.–
e)
BOGDÁN PÉTER: a képviselő-testület október 25-i ülésén úgy döntött, hogy a mezőőri
szolgálat bevezetéséről szóló előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről, és csak a november
7-én megrendezésre kerülő Agrárfórum után dönt a mezőőri szolgálat kérdéséről. Sajnos a
fórumon igen csekély számban (14 fő) jelentek meg a gazdák. A jelenlévő gazdák többsége
úgy nyilatkozott, hogy nem tart igényt a mezőőri szolgálat bevezetésére. A gazdák véleménye
szerint a terménylopások megakadályozásához a mezőőrök nem rendelkeznek kellő
jogosítvánnyal. Fentiek alapján javasolta, hogy a településen ne kerüljön bevezetésre a
mezőőri szolgálat.
Hozzászólások
TICHY-RÁCS ISTVÁN: azokon a településeken, ahol működik mezőri szolgálat igen komoly
vagyonvédelmi eredményeket érnek el. Fegyverneken, Kisújszálláson nagyon jól
megszervezett mezőőri szolgálat működik. Véleménye szerint Kenderesen is szükség lenne a
mezőőrökre, hiszen úgy hallotta, hogy volt olyan gazda is, akinek az egész kukorica földjét
learatták.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a gazdák beleegyezése nélkül nem célszerű bevezetni a mezőőri
szolgálatot, annál is inkább, mivel ezért a szolgáltatásért a gazdáknak fizetni kell. A fizetendő
összeg nincs arányban az okozott kár összegével, tekintettel arra, hogy éves szinten egy
nagyobb gazdálkodónak 4-5 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezne.
TURI JÁNOS: amennyiben a képviselő-testület elfogadja a gazdák véleményét, úgy rábólint
arra, hogy mindenki kihordja a szemetét a határba, eltűnjenek a még meglévő fasorok, a
terménylopások ipari méreteket öltsenek, és nem teszi meg azt a minimális lépést sem, amit
megtehetne. Úgy gondolja, ha a gazdákra hárítják a döntés felelősségét, akkor a végeredmény
előre borítékolható. Tudvalévő volt, hogy úgysem fogják kitölteni a kérdőíveket, nem fogják
igényelni a szolgáltatást, nem vesznek részt nagy számban a fórumon. A képviselő-testület
elhárította magától a döntés felelősségét. Véleménye szerint itt a tárgyalóasztalnál kell egy
olyan szellemiségnek, és egy olyan felelősségteljes gondolkodásnak érvényesülni, ami
felülemelkedik azon, hogy a felelősséget másokra irányítsa. A képviselő-testületnek át kell
gondolnia azt, hogy igen is, Kenderes város jövője is függ attól, hogy milyen rendet tart,
illetve tartat a mezőgazdasági területeken. Több személy véleménye szerint a mezőőri
szolgálat nem válasz a problémára. Fenti álláspont szerint, akkor a rendőrség sem válasz a
bűnözés problémájára, hiszen a rendőrség működése mellett is van bűnözés. Kérte a
képviselő-testületet, hogy gondolja át a mezőőri szolgálat bevezetésének lehetőségét.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nem tartja félresikerült próbálkozásnak azt, hogy megkérdezték a
gazdák véleményét a mezőőri szolgálat bevezetéséről. A gazdák ebben a formában nem
támogatják a mezőőrség bevezetését, tehát más lehetőségeken kell gondolkodni.
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint hiányzik a településen az összefogás. A gazdáknak a
betakarítási időszakban össze kellene fogni, civil őrjáratot kellene szervezni. Addig, amíg a
gazdák saját tulajdonuk megóvása érdekében nem tesznek lépéseket, nem várható javulás
ezen a területen. A tolvajok tisztában vannak azzal, hogy milyen értékhatár alatt kerülhetik el
a felelősségre vonást. Meglátása szerint is, más megoldási lehetőségeket kell keresni.
Hangsúlyozta a gazdák összefogásának fontosságát, és úgy gondolja, hogy kölcsönös
segítségnyújtással, a körzeti megbízottak bevonásával hathatós eredményeket lehetne elérni.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a jogszabály pontosan meghatározza azt a 15-20 féle eszközt és
felszerelési tárgyat, melyet biztosítani kell a mezőőrök részére. Egy mezőőr felszerelésének
költsége több 100 ezer forintba kerülne az önkormányzatnak. Véleménye szerint két mezőőr
nem tudja megoldani a problémát, az eredményes működéshez legalább hat főre lenne
szükség. Eredményeket csak a gazdák összefogásának megszervezésével, és a Polgárőrség
létszámának bővítésével lehet elérni.
BOGDÁN PÉTER: nagyon nehéz a terménylopásokat megfékezni addig, amíg az orgazdák
piacot biztosítanak a lopott terményeknek.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a gazdák összefogásának szükségességét hangsúlyozta. Véleménye
szerint azonban a gazdáknak segítségre van szüksége. Úgy gondolja, hogy a Kenderesi
Gazdakör kellő segítséget tudna nyújtani az összefogás megszervezésében.
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TICHY-RÁCS ISTVÁN: a mezőőri szolgálat bevezetése ugyanolyan szolgáltatás, mint a
hulladékszállítás vagy egyéb közszolgáltatás. Biztos abban, hogy ha lakosság véleményét
kérték volna a szemétszállítás bevezetéséről, akkor ma nem lenne ez a szolgáltatás
Kenderesen. A gazdák előbb-utóbb beletörődnek abba, hogy fizetniük kell a mezőőri
szolgálatért, és idővel hasznát látják annak, hogy a külterületeken is biztonságban van a
terményük, a fasoruk, valamint megszűnik az illegális szemétlerakás.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a hulladékszállítás kötelező közszolgáltatásként került bevezetésre,
ezért a mezőőri szolgálattal nem célszerű összehasonlítani. A mezőőri szolgálat bevezetése
nem kötelező szolgáltatás, ezért a gazdák támogatása nélkül nem tartja célszerűnek
bevezetését. Jelentős eredményeket véleménye szerint is, csak kölcsönös segítségnyújtással,
és a gazdák összefogásának erősítésével lehet elérni.
TURI JÁNOS: a mezőőri feladatok ellátása ciklikus, leginkább a betakarítás időszakában van
több feladatuk. A mezőőrök munkakörét a közbeeső időszakban nagyszerűen ki lehetne
egészíteni közterület felügyelői feladatokkal.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: igazából minden lopást az orgazdaság generál, ezért a gazdáknak
önmaguk közül ki kell szűrni azokat az embereket, akik a lopott terményt megvásárolják.
CSATÁRI LAJOS: szakirodalomban olvasottak alapján elmondta, hogy az önkormányzatok
az elmúlt 16 évben elveszítették a társadalom tudatformáló funkcióját.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a költségvetés összeállítása előtt, át kell gondolni a közterület
felügyelők foglalkoztatásának lehetőségét, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület rendeletet
alkotott a köztisztasággal összefüggő feladatok ellátásáról. A következő testületi ülésre ki kell
dolgozni, olyan foglalkoztatási formákat, amivel a kül- és a belterület felügyelete is
megoldható.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
a mezőőri szolgálatról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a településen nem vezeti be a mezőőri szolgálatot.
A képviselő-testület megbízza Pádár Lászlóné jegyzőt, a közterület
felügyelők foglalkoztatási lehetőségének kidolgozására.
Felelős: Pádár Lászlóné jegyző
Határidő: 2007.12.31.
Erről : 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyző, Helyben
értesülnek.–
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f)
BOGDÁN PÉTER: a képviselő-testület 173/2007.(X.25.) Kt. számú határozatában döntött
kedvezményes építési telek értékesítéséről panzió építéséhez. A határozat alapján a pályázati
felhívást a Magyar Nemzetben, a Kis újságban és a Vendéglátás című lapban, valamint az
interneten kell megjelentetni. A hirdetés magas költsége miatt, javasolja fenti határozat
módosítását.
BÍRÓ CSABA: részletesen ismertette a Magyar Nemzet és Vendéglátás című lapoktól
megkért árajánlatokat.
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint a hirdetésre áldozni kell az önkormányzatnak,
ezért a Vendéglátás című szaklapban mindenképpen javasolja megjelentetni a pályázati
felhívást.
TAPASZTÓ SZABOLCS: az Irányár című hirdetési újságban viszonylag alacsony áron
jelentetnek meg hirdetéseket.
MIKOLA ISTVÁNNÉ: az interneten is van ingyenes hirdetési lehetőség.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
173/2007.(X.25.) Kt. számú határozat módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja építési
telek kedvezményes értékesítéséről szóló 173/2007.(X.25.) Kt. számú
határozatának azon részét, amely a pályázati felhívás megjelentetéséről
szól.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázati felhívást a Vendéglátás
című lapban, egy alkalommal (a hirdetés díja: 110 e Ft + ÁFA), valamint az
interneten, az ingyenesen feladható hirdetések között jelenteti meg.
Erről : 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási osztály, Helyben
3./ Szervezési csoport, Helyben
értesülnek.–
g)
BOGDÁN PÉTER: a képviselő-testület 2007. október 25-i ülésén, 187/2007.(X.25.) Kt.
számú határozatával felkínálta értékesítésre a tulajdonát képező Kenderes 0571 hrsz-ú
külterületi szántót munkahelyteremtő beruházásra a BudaEstate Kft. részére. Az ingatlan
vételárát az „Invesztációs” Kkt. által készített értékbecslés alapján 12.500.000 Ft-ban
határozta meg. A BudaEstate Kft. képviselője 2007. november 26-án felkereste, és kérte az
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önkormányzatot, hogy a megállapított vételárat csökkentsék. Kérését azzal indokolta, hogy
nagyon magas a földterület művelési ágból történő kivonásának költsége, továbbá jelezte,
hogy van olyan önkormányzat is, aki ingyen biztosít földterületet munkahelyteremtő
beruházáshoz.
ESZTERÓ IMRÉNÉ úgy gondolja, hogy csak abban az esetben lehetne ingyen felajánlani a
területet, ha a tárgyaló fél maga a beruházó, munkahelyteremtő lenne. Jelen esetben azonban
egy ingatlan értékesítéssel foglalkozó céggel tárgyalnak, ezért még a 12.500.000 Ft-os
vételárat is kevesli. Félő, hogy soha nem épül fel a gyár, és a Kft. továbbadja a földterületet.
BOGDÁN PÉTER: a BudaEstate Kft. képviselőjét megkérte, hogy a következő képviselőtestületi ülésen személyesen ismertesse elképzeléseit a képviselő-testülettel.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: komoly beruházók előzetesen információt gyűjtenek, felmérik,
hogy van-e elég szakképzett, illetve könnyen betanítható munkaerő a településen, tudomása
szerint ilyen adatokat nem kértek az önkormányzattól. Az értékbecslés alapján megállapított
árat reálisnak tartja, amennyiben a vevő mégis sokallja a vételárat, úgy meg kell hirdetni más
beruházók részére is. Nem zárkózik el a tárgyalástól, de szerencsésebb megoldásnak tartaná,
ha magával a beruházóval tárgyalnának nem, pedig az ingatlanközvetítővel.
MAGYAR ISTVÁN: úgy gondolja, hogy senki nem ellensége annak, hogy munkahelyteremtő
beruházás létesüljön a településen, de továbbra is fenntartja azon álláspontját, hogy ne
essenek a naivság csapdájába. Óvatosságra int, hiszen Kenderesnek munkahelyteremtés
szempontjából az egyik legértékesebb területéről van szó. Az előzetes tájékoztatás alapján a
21 hektáros területből mindössze 3 hektár kerülne beépítésre, ezért kérdéses számára, hogy a
többi területtel mi lesz. Véleménye szerint a tárgyalásra meg kell hívni a befektetőt is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy egy informális megbeszélés keretében tárgyaljon a
képviselő-testület az ingatlanközvetítő cég képviselőjével és a termelést végeztető
beruházóval. A mai világban sajnos van ok a bizalmatlanságra, ezért mindenképpen fontosnak
tarja az óvatosságot, emellett azonban legalább olyan fontosnak tartja a munkanélküliség
helyzetének enyhítését is.
MAGYAR ISTVÁN: a 21 hektáros földterület eladása után az önkormányzatnak nem lesz
több munkahelyteremtő beruházásra alkalmas területe. A beruházás meghiúsulása esetén az
önkormányzat megfosztja magát a további befektetési lehetőségektől.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: alaposan előkészített, erős jogi háttérrel rendelkező szerződéssel
bebiztosíthatja magát az önkormányzat. A szerződésben kiköthető, hogy amennyiben nem
valósul meg a beruházás, úgy a földterület tulajdonjoga visszaszáll az önkormányzatra.
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy a Kft. a térségben Kenderesen kívül még öt
önkormányzattól kapott árajánlatot.
DR. BARTA ZSUZSANNA: szomorúnak tartaná, ha ez a munkahelyteremtő beruházás pár
kilométerrel távolabb valósulna meg, ezért további megbeszélések kezdeményezését
javasolja.
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TICHY-RÁCS ISTVÁN véleménye szerint első lépésben 3-4 hektáros terület értékesítéséről
kellene tárgyalni, tekintettel arra, hogy az első ütemben csak ekkora terület beépítését
tervezik, és amennyiben a 4 hektáros terület beváltja a hozzá fűzött reményeket, úgy további
megbeszéléseket lehetne folytatni a többi területről. Tipikus ingatlan spekulációt sejt az
ingatlanközvetítő Kft. 21 hektáros vásárlási szándéka mögött. Teljesen indokolatlannak tartja
ekkora beruházáshoz a 21 hektár földterület értékesítését. Tájékozódni kellene az M4-es és
M9-es autópályák tervezett nyomvonaláról, mivel elképzelhető, hogy pár éven belül ez a
terület többszörösét éri.
SZŰCS PÁLNÉ célszerűnek tartaná, ha összeállításra kerülne egy tárgyalási alapként
használható anyag, amelyben szerepelnének a település adottságai, a rendelkezésre álló,
átképezhető munkaerő állomány. Az önkormányzatnak ezzel a profin összeállított anyaggal
kell megkeresni a befektetőket. Véleménye szerint az üzletszerzés leghatékonyabb módszere a
személyes kapcsolat felvételével érhető el. Nemzetközileg elfogadott arányszámok alapján
megállapítható, hogy 8-10 üzleti tárgyalás lefolytatásából mindössze csak egy eredményes
üzlet megkötése várható.
TICHY-RÁCS ISTVÁN úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak kellene kiépíteni a
földterületen az alap infrastruktúrát, és ezzel a közművesített területtel, kell megkeresni
személyesen, interneten azokat a nagy cégeket, beruházókat, akiket ez az ingatlanközvetítő
cég is megkeresett. Az önkormányzat külső cégek bevonása nélkül is el tudja adni az
ingatlant. Körül kell nézni a befektetői piacon, fel kell kínálni a település lehetőségeit.
KROKAVECZ LÁSZLÓ emlékeztette a jelenlévőket, hogy a képviselő-testület néhány
hónappal ezelőtt a munkahelyteremtéssel kapcsolatban megbízta a polgármestert és az
alpolgármestert a beruházási és befektetési lehetőségek felkutatására.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a jelenlegi céggel természetesen lehet tárgyalni, de véleménye szerint
más irányba is el kell indulni. A befektetők nem fognak a helyünkbe jönni, nekünk kell,
megkeresi, feltérképezni a lehetőségeket.
FODOR IMRE: a terület alap közművesítése megközelítőleg 60 millió forintba kerülne,
amely magába foglalja a szántóföld művelési ágból történő kivonásának költségét, a gáz-,
csatornahálózat, előtisztító-mű és trafó kiépítésének költségét, valamint a kiépítendő
útcsatlakozás költségét.
BOGDÁN PÉTER az elhangzottak alapján javasolta, hogy a BudaEstate Kft. képviselőjét és
a beruházót hívják meg egy informális megbeszélésre, ahol a lehetőség nyílik felmerült
kérdések megbeszélésére.
h)
BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés között történt fontosabb
eseményekről:
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Október 31-én Halottak Napja alkalmából képviselő társaival koszorúzáson vett részt,
és ezen a napon tárgyalást folytatott Török Jánossal a kiállító terem munkálatainak
alakulásáról;
November 7-én, a Művelődési Házban megrendezett Agrárfórumon vett részt;
November 8-án, Karcagon a vasúti szárnyvonalak felszámolása elleni demonstráción,
és a Karcagi Polgári Kör rendezvényén vett részét, ahol Kósa Lajos Debrecen
polgármestere tartott előadást;
Bánhalmán a pedagógusok által szervezett jótékonysági bálon képviselte az
önkormányzatot november 10-én;
November 11-én, Kisújszálláson Szenti Ernő író könyv bemutatóján vett részt;
November 15-én, Szolnokon a Megyeházán részt vett a vasúti szárnyvonalak
felszámolásával kapcsolatban tartott megbeszélésen;
November 16-án, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és az önkormányzat közös
szervezésében megemlékezést tartottak Horthy Miklós kormányzó úr budapesti
bevonulásának 88. évfordulója alkalmából;
November 22-én, fogadta Kozy testvérvárosunk polgármesterét, illetve Túrkeve és
Kisújszállás testvérvárosainak polgármestereit.

Hozzászólás
ESZTERÓ IMRÉNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a Demokrata újságban megjelent egy
cikk a november 16-i megemlékezésről. Sajnálatos módon a koszorúzás időpontjáról nem
értesítette a polgármester, ezért nem tudott részt venni a megemlékezésen.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14 fő egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzat 210/2007.(XI.27.) Kt. számú határozata
A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló polgármesteri tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.–
i)
KROKAVECZ LÁSZLÓ a Városfejlesztési, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság
november 26-i ülésén megtárgyalt napirendekről tájékoztatta a jelenlévőket. A
sportlétesítményeink állapotáról szóló napirendi pont tárgyalásánál jelen volt az általános
iskola és a sportkör képviselője is. A hulladékkezeléssel kapcsolatban örvendetesnek tartja,
hogy a szeméttelepen kijelölésre került a szerves hulladék és az építési törmelék tárolási
helye. A vízművezető tájékoztatása alapján elmondta, hogy meghatározásra kerül a telep
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nyitvatartási ideje, és a szeméttelep felügyelete is megoldódik egy négy órás őr
foglalkoztatásával. A lakosság már nagyon várja a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezését,
erre azonban csak a következő évben kerülhet sor, mivel az önkormányzat csak a 2008. évi
költségvetéséből tudja biztosítani az 1.500.000,- forintos ürítési díjat. A bizottság korábbi
ülésén a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, kialakításának helyét Bánhalmán a piactéren,
Kenderesen a piactéren és a bisztrónál lévő parkolóban javasolta. Idegenforgalmi
szempontból, azonban nem tartja szerencsésnek a bisztró parkolójában elhelyezni a szelektív
hulladékgyűjtőt. Beszámolt az általános iskola sikeres gumi-gyűjtési akciójáról. A jövőben
célszerű lenne a gumi-gyűjtéssel bővíteni a szelektív hulladékgyűjtést. A Horthy-liget déli
bejáratának és környezetének esztétikai fejlesztéséről szóló napirenddel kapcsolatban
elmondta, hogy a liget nagyon szépen fejlődik, elkészült a közvilágítás, és remélhetőleg a
következő évben megvalósul a fő sétányok szilárd burkolattal történő ellátása is. A liget déli
bejáratánál lévő terület azonban, még rendezetlen, a parkolóban el kell végezni a kátyúzást, és
fel kell festeni a parkolási rendet. A bizottsági ülésen javaslatként hangzott el a liget hátsó
bejáratának esztétikusabbá tétele. Szükségesnek tartja a forgalom lassítás megoldását terelő
sziget és figyelemfelhívó prizma elhelyezésével. Az idősebb gazdák kérését tolmácsolta, akik
egyre nehezebben boldogulnak a növekvő adminisztrációval, ezért amennyiben lehetséges
informatikai segítséget kérnek. A mezei lopásokhoz kapcsolódva javasolta, hogy az
önkormányzat a 2008. évi költségvetéséből vásároljon éjjellátó távcsövet a rendőrségnek. A
távcső segítségével éjszaka több kilométerre el lehet látni, ami segítséget jelenthet a
terménylopások megakadályozásában. Célszerűnek tartaná a gazdálkodó szervezetek, a
terepjáró autóval rendelkező gazdák és a rendőrség bevonásával határjáró portyák szervezését.
A megújult honlapon javasolta a képviselők elérhetőségeinek feltüntetését és a testületi
ülésekről készült jegyzőkönyv elektronikus formában történő megjelenítését.
SZATMÁRI TIBOR a bánhalmi ifi labdarugó és testépítő fiatalok nevében köszönetét fejezte
ki a polgármester úr 20-20 ezer forintos sportszervásárlási támogatásáért.
CSATÁRI LAJOS az elmúlt testületi ülésen, a nagykőrösi szennyvízdíjjal kapcsolatban olyan
látszatot keltettek, hogy félrevezette a lakosságot. A mai ülésre elhozta, és átadja a jegyző
asszonynak azt az anyagot, amelyből dolgozott. Egyértelműen megállapítható, hogy
Nagykőrösön 2007-ben és 2008-ban ugyanaz a 135 forintos csatornadíj került megállapításra,
időközben azonban ezt a díjat módosították.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a lakosság köréből több személy kérte, hogy a posta egy héten
egyszer tartson hosszabbított nyitva tartást.
j)
TICHY-RÁCS ISTVÁN: a képviselő-testület az elmúlt ülésein már több döntést hozott a
Szakképzés-szervezési Társulással kapcsolatban. A legutóbbi döntés értelmében a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium a Jász-Nagykun Szakképzés-szervezési Társuláshoz
csatlakozott. Levélben kérték az önkormányzatokat, hogy határozzanak arról is, hogy a
képviselő-testület abban az esetben is fenntartja a határozatát, amennyiben a jelenlegi
tagjelöltek számában esetleg változás következik be, de az alapító okirat és a megállapodás
más részében nem történik változás. A társulási tanács képviselőjeként már több ülésen részt
vett, és azt tapasztalta, hogy a tervezetben gyökeres változások történtek. A megyei TISZK-
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ben a 2006/2007. tanévi létszám szerint 6 %-os szavazati aránnyal rendelkezett Kenderes.
Időközben Szolnok város is csatlakozott a megyei TISZK-hez, 5.500 fős tanulói létszámmal,
ennek következtében Kenderes szavazati aránya 3,5 %-ra csökkent. A nagykunsági régióban
Túrkeve, Mezőtúr és Kunszentmárton is gondolkodik abban, hogy célszerűbb lenne egy
nagykunsági társulásba belépni. Kenderes vonatkozásában is szerencsésebb megoldásnak
tartaná a nagykunsági TISZK-hez való csatlakozást. Ebben a társulásban lehet, hogy kicsi lesz
Kenderes, és elképzelhető, hogy nem nyeri el a 330 milliós támogatást, de nagyobb
önállósággal, és 28-30 %-os szavazati aránnyal rendelkezhetne. Kisújszállás és Karcag
csatlakozása esetén már közel 3000 fős tanulói létszámmal alakulhatna meg ez a TISZK. A
jelenlegi megállapodás alapján a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntéseivel
összhangban a szakképzés fejlesztési irányára és a beiskolázási arányára tekintettel
meghatározza a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon
indítható osztályok számát. Fentiek alapján könnyel előfordulhat, hogy az iskola csak két 9.
osztályt indíthat. Véleménye szerint Mezőtúr, Túrkeve, Kunszentmárton, Kisújszállás és
Kenderes elég erős lenne egy önálló TISZK alakításához, ezért kérte, hogy hagyja nyitva a
képviselő-testület ezt a kérdést, és adjon esélyt a kis TISZK alakításához.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a képviselő-testület az iskola szempontjából a legkedvezőbb
megoldást támogatja.
SZŰCS PÁLNÉ: az általános iskola december 3-án 17 órakor jótékonysági Adventnyitó
hangversenyt rendez, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
BOGDÁN PÉTER indítványozta, hogy önkormányzati ügyek tárgyalása miatt a képviselőtestület zárt ülésen folytassa a munkáját.
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést, a zárt ülést követően
20 óra 18 perckor bezárta.
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