Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 8-án 8 órakor
tartott rendkívüli ülésén.Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Bordás
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos
Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs
alpolgármester –
Bejelentéssel távol: dr Almássy Antalné, Szatmári Tibor

Jelen vannak továbbá: Király Barnabás,Czakó István, Csatári Lajos meghívott, Fejes Zoltán
r. alezredes, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Szőcs Pálné, az Apáczai Csere
János Általános Iskola igazgatója, Mikes Ferencné a Polgármesteri Hivatal vezetı
fıtanácsosa, Tichy-Rács István a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának
vezetıje, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Juhászné Orvos Anetta a Területi
Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Orosz Mihály
aljegyzı, Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Pádár Lászlóné jegyzı,
valamint Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık

BOGDÁN PÉTER: polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 10 fı van jelen, négy fı késıbb fog bekapcsolódni a testület munkájába.. Az ülés
határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı a szavazás elıtt megérkezett, így a Képviselıtestület jelenlévı tagjainak száma 11 fı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 171/2008.(X.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008.október 8-i ülés napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter
polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadja.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Fejes Zoltán r. alezredes kapitányságvezetıi kinevezésérıl

A napirend tárgyalása közben megérkezett Kuczeráné Sípos Judit, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 12 fı.
BOGDÁN PÉTER: Dr Simon Tamás megyei rendırfıkapitány úr tájékoztatta arról, hogy a
karcagi kapitányságvezetıi beosztás betöltésére 2008. november 1-tıl Fejes Zoltán r.
alezredes urat, rendırségi fıtanácsost tervezi kinevezni. A megyei rendırfıkapitány úr kéri a
Képviselı-testület döntését a kinevezéssel kapcsolatosan.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ : hatékony, sikeres és eredményes munkát kíván alezredes úrnak.
Valószínőleg már értesült Kenderes problémájáról, sajnos a településen óriási mértékő a
bőnelkövetés. Véleménye szerint ez annak következménye, hogy a településen két KMB-s és
egy járır teljesít szolgálatot, ezáltal nincs meg a 24 órás rendıri lefedettség. Azzal a kéréssel
fordul alezredes úrhoz, hogy négy rendır beállítását kérje, ezzel is fokozva a településen a
rendıri jelenlétet. Kérdezi alezredes úr véleményét a minısített lopással kapcsolatosan,
amellyel a sajtó az elmúlt idıszakban kiemelten foglalkozott.
FEJES ZOLTÁN köszönti a képviselı-testület tagjait. A feltett kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy a minısített lopás a közvélemény számára a média által rosszul kommunikált
esete, mert minısített lopás 1978-tól, a Büntetıtörvénykönyv hatálybalépése óta létezik.
Véleménye szerint ezekben a lopásokban nagy számú a látencia. Kéri a lakosságot a látencia
csökkentésére. A megbízása óta eltelt idıszakban tájékozódott a kapitányság mőködési
területéhez tartozó településeken, tárgyalt a polgármester urakkal, illetve a képviselıtestületekkel. A képviselı úr által megfogalmazott kérés gyakorlatilag minden településen
felszínre került, a közterületeken lévı fokozott rendıri jelenlétet illetıen. Ezzel kapcsolatban
azt tudja elmondani, hogy a magyar rendırségnél igen jelentıs generációváltás zajlik, mely
vonatkozik a karcagi rendırkapitányságra is, közel 20 %-os létszámhiánnyal küzdenek.. A
tegnapi napon Dr Túri András rendészeti szakállamtitkár úr vezetıi értekezleten ismertette a
jövıre vonatkozó elképzeléseit. Itt hangzott el, hogy az elızetes tervek szerint 2009.
december 31-e után a rendırség mobilabb lesz, és a létszámhiányt valószínőleg pótolni lehet.
Több olyan terv van a minisztérium elıtt, amely a gyors megoldást próbálja elıtérbe helyezni.
A képviselı úr felvetésére válaszolva elmondta, hogy a 24 órás rendıri jelenléttel, illetve
lefedettséggel kapcsolatban tisztázni kell a szakkifejezéseket, mivel a rendıri jelenlét és
rendıri lefedettség nem ugyanazt jelenti. A jövıt illetıen sem tudja megígérni a 24 órás
rendıri jelenlét biztosítását a településen. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a jelenleg
rendelkezésére álló rendıri állománnyal a lehetı leghatékonyabb munkát végezze.
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy minden hónapban tájékoztatja polgármester urat és a
képviselı-testületet, a bőncselekmények számának alakulásáról, és a településen biztosított
rendıri szolgálatok idıtartamáról. Ezt a mőködési területén lévı összes településnek meg
fogja küldeni. Újból elmondta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a
rendelkezésére álló személyi és technikai állománnyal a lehetı legjobban szolgálja ki azt a
közel ötvenezer embert, aki a mőködési területen él és lakik, ezt tartja elsıdleges feladatának.
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BOGDÁN PÉTER az alezredes úr – megbízását követıen – személyesen felkereste, ahol
alpolgármester úrral együtt tájékoztatták ıt a kenderesi helyzetrıl. Kérdése az volt, hogy
alezredes úr véleménye szerint melyek a legfontosabb teendık a jövıt illetıen?
FEJES ZOLTÁN: elsıdlegesen a rendırségi állomány moráljának helyreállítását, és olyan
munkalehetıség kialakítását tervezi, amely az eredményes munkavégzést elısegíti. Nagyon
fontos feladat a létszámhiány pótlása, a kapitányság állományának feltöltése, valamint a
kapitányság területén élı, többszörösen hátrányos helyzető roma etnikum bőnözıi
tevékenységének a feltérképezése, és a kisebbségi önkormányzatokkal történı együttmőködés
fontossága. Hangsúlyozta, hogy a feladatok között nincs rangsor, minden egyszerre fontos
tennivaló.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: arról érdeklıdött, hogy Kenderes város önkormányzata miben tud
segíteni a rendırségnek, mivel véleménye szerint közösen kell megoldani a feladatokat.
FEJES ZOLTÁN: örül a kérdésnek, és egyetért azzal, hogy közösen kell együtt dolgozniuk.
Számukra megtiszteltetés, hogy a lakosság által választott képviselık úgy gondolják, hogy a
problémák nemcsak a rendırség problémái, hanem a lakosságé is. Ugyanazt a célt tőzték ki
maguk elé, az itteni lakosság szolgálatát. Konkrét választ adni nem tud a kérdésre, mert át kell
tekintenie a kapitányság egész mőködését, hogy információval rendelkezzen. Legnagyobb
segítségnek azt tartaná, ha a településen szolgálatot teljesítı rendır munkáját az
önkormányzat anyagilag tudná elismerni. Véleménye szerint a rendıri állományt kell olyan
helyzetbe hozni, hogy szívesen dolgozzon a településen.
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy augusztus 1-tıl közterület felügyelı állt
munkába a településen, Majzik József személyében. Bízik benne, hogy segítséget fog
jelenteni a rendırök munkájához, a közrend, közterület védelméhez.
TAPASZTÓ SZABOLCS: egyetértve az elızıekben elhangzottakkal, kérése az alezredes úr
felé, legyen az állománnyal szemben szigorú, következetes reális és emberséges. A
településen két olyan civil szervezet tevékenykedik, amelyekkel célszerő lenne együtt
dolgozniuk, közösen végezni munkájukat. Valóban kevés a rendır Kenderesen. Ebben a
témában eljártak már több helyen is. Azt kéri alezredes úrtól, hogy tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy a településen a megfelelı rendıri létszámot biztosítani tudja, és a
közterületeken sőrőbb legyen a rendıri jelenlét. További munkájához sok sikert kíván.
FEJES ZOLTÁN: meg fog tenni mindent a rendıri létszám biztosítása érdekében.
SZŐCS PÁLNÉ: sok sikert kívánt alezredes úrnak munkájához. A fiatalkorú bőnözéssel
kapcsolatos törvényjavaslat módosítás elıtt áll, még nem került elfogadásra. A tervezet szerint
a büntethetıség határát 14 évrıl 12 évre fogják leszállítani, amelyet ı is indokoltnak érez.
Hozzátette, hogy ez önmagában nagyon keveset old meg. Ha a felnıtt környezethez a
jogalkotás nem nyúl hozzá, akkor tovább fog romlani a helyzet. Véleménye szerint
visszatartó erı lenne a szülık felelısségének növelése. Az Országos Rendırkapitányság
elindította az „Egy iskola egy rendır” programot. Megkérdezte alezredes úr véleményét errıl,
mit vár tıle, mennyire tartja hosszú távon hatékonynak?
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FEJES ZOLTÁN: személy szerint a Karcagi Rendırkapitányságért, és az azokhoz tartozó
településekért felelıs, az igazgatónı felvetésére nem az ı tiszte válaszolni. A fiatalkorú
bőnözéssel kapcsolatban az a véleménye, hogy nem a büntethetıségi életkort kellene
leszállítani, hanem a jelenleg érvényben lévı törvényeket kell betartatni. A gyermek nevelése
össztársadalmi feladat, mely elsısorban a család felelıssége. A szociális támogatási rendszer
átalakítását is szükségesnek látja. Az „Egy iskola egy rendır” programot jónak és
megvalósíthatónak tartja, de csak abban az esetben, ha a rendırség létszámgondjai
megszőnnek.
TICHY-RÁCS ISTVÁN azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy tőzze
napirendre a kenderesi iskolába beíratott tanulók hiányzásainak kivizsgálását. A középiskola
esetében különösen a cigány származású tanulók hiányzása szembeötlı. Véleménye szerint
ezzel is összefüggésbe hozható, hogy Kenderes város közbiztonsága rohamosan romlik. Kérte
a képviselı-testületet, hogy a kivizsgálás után helyi rendelettel, szankcionálással próbáljon
gátat szabni a gátlástalan iskolakerülésnek. A közbiztonság javítását szolgálná, és a rendırök
munkáját segítené térfigyelı kamerák kihelyezése, amelyrıl a korábbi testületi üléseken már
volt szó.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület nem hozhat olyan rendeletet, amely szigorúbb a
magasabb szintő jogszabálynál. Arra gondol, hogy olyan szankciókat nem lehet beépíteni
helyi rendeletbe, ami a szociális törvény alapján alanyi jogon jár ezeknek a gyerekeknek.
Amennyiben ilyen jellegő döntést hozna a képviselı-testület, az törvénysértı lenne.
Megjegyezte, hogy a középiskola nem jelezte az elmúlt tanévben a nagyfokú hiányzást, mert
csupán néhány feljelentés érkezett az intézmény részérıl. Ez a feljelentés szám nem igazán
támasztja alá nyomatékosan, hogy akkora probléma lenne. A térfigyelı kamerával
kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy a két benyújtott pályázat közül az nyert, amelyben nem
szerepel a térfigyelı kamera kihelyezése. Az igazgató úr által elmondott probléma országos
jellegő, amelyre a törvényalkotás tudna megoldást találni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolja, hogy a soron következı testületi ülés napirendje legyen
az elızıekben felvetett probléma. Javasolja továbbá, hogy a kisebbségi önkormányzat elnöke,
polgármester úr, alpolgármester úr, valamint az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport
bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökei, és az intézményvezetık
informális beszélgetésen tájékozódjanak a felmerült gondokról.
BOGDÁN PÉTER: kérte a képviselı-testület tagjait, szavazzanak Fejes Zoltán r. alezredes
úr rendırkapitányi kinevezésérıl.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 172/2008 (.X.8.) Kt. számú határozata
Fejes Zoltán r. alezredes rendırkapitányi kinevezésérıl
A Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. §. (2) bekezdése alapján
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendır-Fıkapitányság vezetıjének elıterjesztését a
karcagi Rendırkapitányság vezetıjének kinevezésérıl.
A Képviselı-testület Fejes Zoltán r. alezredes rendırségi fıtanácsos kinevezésével
egyetért.
Errıl: 1./ Dr Simon Tamás r. ezredes rendırségi fıtanácsos, megyei rendırkapitány
5000. Szolnok, Baross G. út 39.
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER: sikeres és eredményes munkát kívánt alezredes úrnak. Az önkormányzat
hatékony segítséget próbál nyújtani a rendırség munkájához.
FEJES ZOLTÁN: köszöni a képviselı-testület bizalmát.
2.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Önkormányzatának áthidaló hitel felvételérıl az orvosi rendelı
és védınıi szolgálat épületének akadálymentesítésére elnyert pályázati támogatás
megelılegezésére
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 173/2008.(X.8.) Kt. számú határozata
Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl
Kenderes
Város
Önkormányzata
6.783.676
Ft,
azaz
Hatmillióhétszáznyolcvanháromezer-hatszázhetvenhat forint összegő rövidlejáratú hitel
felvételét határozta el a Kenderes, Szent István út 59. szám alatti orvosi rendelı és
védınıi szolgálat akadálymentesítésére elnyert ÉAOP-2007-4.1.5 (összesen 9.005.476
Ft) támogatás- támogatási elıleggel csökkentett – összegének megelılegezésére.
A hitel összege: 6.783.676,- Ft.
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás költségvetési számlán való
jóváírása, de legkésıbb 2009. október 31.
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A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama
alatt hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés
összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt javára engedményezi az önkormányzat 1174508015410010-00000000 számú költségvetési elszámolási számlájára érkezı ÉAOP- 4.1.5.
– 2007 – 0118 számú Támogatási szerzıdésbıl eredı 6.783.676 F támogatási
elıleggel csökkentett támogatás összegét, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és
gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ OTP Bank NYRT Szolnok, Szapáry út 31. 5000
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

3.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának vagyon-és felelısségbiztosításra adott
árajánlatok elbírálására

BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat vagyon-és felelısségbiztosítására a GENERALIPROVIDENCIA Biztosító ZRT biztosító társasággal kötött határozott idıre szerzıdést, amely
2008. október 28-án lejár. A biztosító társasággal kapcsolatban nincsenek jó tapasztalatok, a
biztosító vezetésének ügyintézése nem volt ügyfélbarát. A biztosítás folytonosságának
fenntartása érdekében a Dr Falábúné Biztosítási Alkusz KFT-nek adtak megbízást, hogy öt
biztosítótársaságtól kérjen ajánlatot. A beérkezett ajánlatokat a biztosítási alkusz összesítette
és szubjektív értékeléssel látta el. Az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen javasolja a
Képviselı-testületnek az AEGON Magyarország Általános Biztosító ZRT ajánlatának
elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy a vagyon és felelısségbiztosítási ajánlat
tartalmazza-e az összes önkormányzati épület biztosítását, továbbá a motoros kasza által
okozott károk és az ehhez hasonló káresemények felelısség biztosítását?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a biztosítás kiterjed minden önkormányzati épületre.
BÍRÓ CSABA: a motoros kasza által okozott károk, és hasonló káresemények
felelısségbiztosítását tartalmazza a biztosítás.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: az elıterjesztésbıl az tőnik ki, hogy azért akar az önkormányzat
biztosítót váltani, mert a jelenlegi biztosító társaságnál nem intézték megfelelıen az ügyeket.
Nem biztos, hogy ilyen esetben biztosítót kellene váltani, hanem jelezni kellene a problémát
magasabb szinten.
BÍRÓ CSABA: a GENERALI-POVIDENCIA Biztosító ZRT-nél kimerítették a reklamálás
összes lehetıségét. Megkeresték a társaság igazgatóját is a problémával, akitıl a mai napig
nem kaptak választ.
FODOR IMRE: a jelenlegi biztosítónk vezetı kárszakértıje nagyon ritkán volt elérhetı. A
helyszíni kárszakértıvel nem volt ilyen probléma, de az elbírálásra elküldött
kárbejelentésünkre nem kaptunk választ.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a beérkezett ajánlatok közül a képviselı-testületnek kell arról dönteni,
hogy melyik biztosítótársasággal kössenek szerzıdést 3 évre.
MAGYAR ISTVÁN: a biztosítási alkusznak azért adtak megbízást, mivel szakember ezen a
területen. Bízik az alkusz megítélésében és szakértelmében.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a tavalyi évben kötöttek szerzıdést a jelenleg biztosítóval, az
alkusz által kért ajánlatok alapján.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az alkusz a beérkezett ajánlatokat összesítette, és szubjektív
értékeléssel látta el. A képviselı-testület dönt az ajánlatokról.
MAGYAR ISTVÁN: az alkusz elvégzi az ajánlatok értékelését, és a képviselı-testület dönt az
ajánlatokról. A kockázat minden döntésben benne van.
TAPASZTÓ SZABOLCS: Minden ajánlat ugyanazokra a vagyontárgyakra vonatkozik, A
társaságoktól beérkezett ajánlatok között minimálisnak tartja a 100 ezer Ft körüli
különbséget.
MAGYAR ISTVÁN: a döntés elhalasztását javasolja. Részletesebb tájékoztató elkészítését
indítványozza, amelyben térjenek ki a 2007. és 2008. évi biztosítási káreseményekre, valamint
arra, hogy a bejelentett káresemények közül milyen összegben került kifizetés részünkre, s
melyek voltak azok a károk, amelyekben nem kaptunk kártérítést. Csatlakozik ahhoz a
véleményhez, hogy a személyes kapcsolatokon nagyon sok múlik.
Dr Barta Zsuzsanna a napirend tárgyalása közben eltávozott, így a képviselı-testület jelenlévı
tagjainak száma 11 fı.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ügyrendi javaslata az volt, hogy zárják le a vitát, és vagy napolják
el a döntést, vagy döntsenek az elıterjesztésrıl.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az volt, hogy ebben az évben volt-e olyan bejelentett
káresemény, amelyet a biztosító kifizetett?
FODOR IMRE: több káresemény is volt, amely kifizetésre került.
BOGDÁN PÉTER: az elhangzott hozzászólásokra tekintettel kezdeményezte, hogy napolja el
a testület a döntést a következı testületi ülésre, amelyre a Polgármesteri Hivatal Mőszaki
csoportja készítsen tájékoztatót a 2007. és 2008. évi biztosítási káreseményeirıl, a kifizetett
összegeket, valamint az eseményeket, amelyeket a biztosító társaság nem fizetett ki.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes Város
Önkormányzatának vagyon-és felelısségbiztosítására adott árajánlatokról szóló elıterjesztést,
és 9 fı támogató szavazatával, 2 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 174/2008.( X.8.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának vagyon és felelısségbiztosítására adott árajánlatokról
szóló döntés elhalasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat
vagyon és felelısségbiztosítására adott árajánlatokról szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a döntést a legközelebbi ülésére
halasztja, egyben felkéri a Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportját, hogy készítsen
tájékoztatót az önkormányzat 2007. és 2008.évi biztosítási káreseményeirıl,
részletezve a bejelentett káreseményeket, a kifizetett összegeket, valamint azokat az
eseményeket, amelyekre a biztosító társaság nem fizetett.
Felelıs a tájékoztató elkészítése tekintetében: Fodor Imre fıtanácsos, Helyben
Határidı: 2008. október 15.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Helyben
3. /Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Helyben
4./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes, Ady E. út 808 hrsz-ú közút területén talajvízszint észlelı kút
telepítésére
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre.
FODOR IMRE: A Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megkereste az önkormányzatot, hogy a Kenderes, Ady E. út 808 hrsz-ú belterületi közút
területére talajvízszint-érzékelı kút telepítéséhez hozzájárulást kérjen. A régi kút
meghibásodott, amely jelenleg az Ady Endre út 20. szám alatti lakóingatlanon található,
amely magántulajdonú. A megközelítés miatt célszerő a kút közterületre való telepítése. Az
új kút létesítését és védelmét a Vízügyi Igazgatóság saját költségén végzi el, és a
karbantartásáról is gondoskodik.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 175/2008. (X. 8.) Kt. számú határozata
Kenderes Ady E út 808 hrsz-ú közút területén talajvízszint-észlelı kút telepítésérıl.
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı- testülete hozzájárul, hogy a tulajdonát képezı
Kenderes Ady E út 808 hrsz-ú közút területén a Közép- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (Szolnok, Ságvári krt. 4.) talajvízszint-érzékelı kutat telepítsen. Az új
kút létesítését, üzemeltetését és védelmét, valamint megszüntetését a Vízügyi Igazgatóság
saját költségén köteles elvégezni.
A
Képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulás aláírásával megbízza Bogdán Péter
polgármestert.
Errıl: 1./Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Közép- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Észak-Alföldi Operatív Programhoz
benyújtott két pályázatunk közül az egyik pályázat nyert. A pályázat keretében fog
megvalósulni – többek között -a Horthy Liget fejlesztése, térkövezés, játszótér bıvítés, padok,
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hulladékgyüjtı edények kihelyezése, a Rózsa Ferenc és Bem József utak szilárd burkolattal
történı ellátása, a sportpálya edzıpályájának felújítása.
A LEADEER akciócsoport másfél milliárd forintot nyert, amelynek tagja Kenderes is.
Bıvebb információval nem rendelkezik a pályázatot illetıen. A napokban beindult a telefonos
munka a „Pádár kastélyban”, jelenleg 18 fıvel, amely reményeik szerint növekedni fog. A
múlt héten megbeszélést kezdeményezett Herbály Imre úrral, a térség országgyőlési
képviselıjével, akitıl személyes segítséget kért a 4-es számú fıút Kenderest elkerülı
szakaszának építésével kapcsolatban.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról kér tájékoztatást, hogy az elıbbiekben említett nyertes
pályázat keretében milyen fejlesztések valósulhatnak meg.
OROSZ MIHÁLY: a Bem József és Rózsa Ferenc út aszfaltozása, a Horthy Ligetben
térkövezés, padok, hulladékgyőjtı edények kihelyezése, automata díszkút kihelyezése a
Rákóczi Ferenc és Toldi Miklós út sarkán, a sportpálya edzıpályájának felújítása, streetball
pálya készítése, egy pár mini focikapu kihelyezése, játszótér bıvítés, valamint a Rákóczi út és
Szövetkezeti út utak mentén padok és hulladékgyüjtı edények kihelyezése valósulhat meg a
pályázat keretein belül.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a településen körülbelül 250 közalkalmazott dolgozik, akik
természetbeni juttatásként étkezési utalványban részesülnek. Ötletként javasolja, hogy olyan
utalványt bocsásson ki az önkormányzat, amelyet csak a helybeli, ehhez a rendszerhez
csatlakozó kereskedelmi egységekben lehet levásárolni. Véleménye szerint ezzel erısíteni
lehetne a helybeli kereskedıket, amely az iparőzési adó befizetéseket is kedvezıen
befolyásolhatná. Az elmúlt testületi ülésen volt szó a vadászati jogból származó bevételek
felhasználásáról. 2007-ben a beérkezett összeg 560 ezer Ft körüli volt, amelyet a
földtulajdonosi közösség földutak karbantartására kíván fordítani. Többen jelezték, hogy a
„Kakati iskolától Hosszúhát felé, valamint a repülıtér felé vezetı út nagyon rossz állapotban
van, amelyet javasol fenti összegbıl kijavítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pénzösszeg felhasználásáról, az utak kátyúzásáról testületi döntés
szükséges.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az idei évben be lett tervezve 70 ezer Ft a Sport Bisztrónál történı
parkolási rend felfestésének költségeire. A kátyúzás után meg lehetne csinálni, amelyet a
közterület felügyelı is ellenırizni tudna. Ismeretes, hogy a középiskola tornaterem építésére,
illetve főtéskorszerősítésére benyújtott pályázata nem nyert. Valamilyen formában el kellene
indulni a megoldáson.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel kapcsolatosan igazgató úr tett lépéseket az oktatási miniszter úr
felé. A minisztérium a Pénzügyminisztériumba irányította az önkormányzatot, mivel
mőemlék jellegő épületrıl van szó.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a nyertes pályázatban két út megépítése szerepel. Kérdése az volt,
hogy az ott lakóknak kell-e önrészt fizetniük?
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakóknak közmőfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük, a képviselıtestület által megalkotott rendelet alapján.
MAGYAR ISTVÁN: örül a nyertes pályázatnak, ugyanakkor sajnálja, hogy a Martinovics út
aszfaltozása nem valósulhat meg. Az út katasztrofális állapotban van, és a járda is szinte
használhatatlan. Sajnálja, hogy nem lesz szilárd burkolatú út, ezért el kell gondolkozni a járda
építésének lehetıségén. Amennyiben lehetıség lesz anyag biztosítására, vállalja, hogy az utca
lakóinak segítségével megszervezi a járdaépítést. Korábban volt arról szó, hogy az utcában a
gréderezés nem megoldás, de úgy látja, hogy most az is segítene.
MAJZIK JÓZSEF: több utcából jelezték a lakosok, hogy szeretnének a járdaépítésben részt
venni, amennyiben az anyag biztosítására lehetıség van.
BOGDÁN PÉTER: javasolja, hogy a közeljövıben a képviselı-testületi tagok részvételével
informális beszélgetésen tájékozódjanak a jövı évet érintı feladatokról, fejlesztésekrıl.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: ezzel kapcsolatban az a javaslata, a bizottságok is tárgyaljanak a jövı
évi elképzelésekrıl, ötletekrıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: célszerőnek látná, ha a bizottsági ülések elıtt a képviselı-testület
tagjai elızetesen tárgyalnának a jövı évi feladatokról, majd körvonalaznák a bizottságoknak
az elképzeléseket.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: Eszteró Imréné véleményével egyetért, kiegészítve azzal, hogy a
költségvetési koncepció tárgyalása elıtt kerüljön megrendezésre ”Kenderes jelene-jövıjevitanap, ahol a képviselı-testület megismerkedik a lakosság véleményével, javaslataival és
kéréseivel.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: a képviselı-testület korábbi döntésével felhatalmazta a Kenderes,
Honvéd út 21. szám alatti ingatlan tulajdonosával történı tárgyalás lefolytatására, az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatban. Idıközben megállapodtak az ingatlan vételáráról, amely 2,5
millió Ft. A tulajdonossal megállapodott abban is, hogy a vételár 50 %-át, vagyis 1 millió 250
ezer Ft-ot az iskola ebben az évben, 2008. évi költségvetésébıl biztosít. Kéri a képviselıtestület hozzájárulását az ingatlan megvásárlásához, valamint a vételár másik felének
biztosítását 2009. I. félévében. Az adás-vétel lebonyolításához történı hozzájárulást azért kéri
a képviselı-testülettıl soron kívül, mivel az ingatlan állapota rohamosan romlik, és a rossz idı
beállta elıtt felújítási munkálatokat kívánnak végezni az épületen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az igazgató úrral történt egyeztetés alkalmával abban állapodtak meg,
hogy a képviselı-testület soron következı ülésén fogja tárgyalni az elıterjesztést Ha a testület
úgy dönt, hogy írásos elıterjesztés nélkül kötelezettséget vállal 2009.évi költségvetésének
terhére, akkor szóbeli elıterjesztésre nincs akadálya a határozathozatalnak.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: korábban elvi döntés született a képviselı-testület részérıl az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, így véleménye szerint most dönthetnek az ingatlan
megvásárlásáról.
BOGDÁN PÉTER: javasolta döntsenek az ingatlan megvásárlásáról.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Honvéd út 21. szám alatti
ingatlan megvásárlásáról szóló elıterjesztést, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 176/2008./X:8./ Kt. számú határozata
Kenderes, Honvéd út 21. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium ingatlan vásárlási
kérelmét, és úgy döntött, hogy megvásárolja a 867 hrsz-ú, Kenderes,
Honvéd út 21. szám alatti ingatlant. Az ingatlan vételára 2.500.000 Ft, melybıl
1.250.000 Ft-ot az intézmény 2008. évi költségvetésébıl, 2008. december 31-ig
megfizet, a vételár másik felére, 1.250.000 Ft-ra pedig Kenderes Város Önkormányzat
Képviselı-testülete kötelezettséget vállal 2009. évi költségvetésének terhére, melyet
2009. I. félévében biztosít.
Errıl: 1./ Tichy-Rács István Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatója, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: nagyon örülnek a Szent István úton, a III. számú Általános Iskolánál
elkészült szép új járdának, melyet a gyermekek és szülık nevében köszönnek.
TICHY-RÁCS ISTVÁN: az 1956-os Forradalom emlékére október 23-án 19 órakor az
Ismerıs Arcok és Simó József zenés-irodalmi mősora lesz a Mővelıdési Házban, melyre
minden érdeklıdıt szeretettel várnak, A rendezvényen a 12 éven aluli gyermekek ingyenesen
részt vehetnek.
BOGDÁN PÉTER: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 9 óra 55 perckor bezárta.
kmf.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2008. október 8-án
8 órakor tartott rendkívüli ülésérıl. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. október
8-i ülés napirendjének elfogadásáról
171/2008.
1./ Fejes Zoltán r. alezredes rendırkapitányi kinevezésérıl

172/2008.

2./ Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl

173/2008.

3./ Kenderes Város Önkormányzatának vagyon és felelısségbiztosítására adott árajánlatokról szóló döntés elhalasztásáról 174/2008.
4. Kenderes, Ady Endre út 808 hrsz-ú közút területén talajvízszint
észlelı kút telepítésérıl
175/2008.
5./ Egyebek
Kenderes, Honvéd út 21. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 176/2008.

