
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. november 27-én 14 
órakor tartott rendes kihelyezett, nyílt ülésén.- 
 
Az ülés helye: Apáczai Csere János Általános Iskola I. számú épülete 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. 

Barta Zsuzsanna, Bordás József, Dr. Ila Erzsébet, Király Lászlóné, 
Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József 
Pál, Szatmári Tibor, Tapasztó Szabolcs önkormányzati képviselık,- 

 
Bejelentéssel távol: Eszteró Imréné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
Tichy-Rács István a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Ács Andrea 
Éva Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Bartucsek Katalin Központi 
Konyha intézményvezetıje, Mikola Istvánné Városi Könyvtár megbízott intézményvezetıje, 
Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje, Juhászné Orvos Anetta Csilla 
Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, 
Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Turi János, Mikes Ferencné a Polgármesteri Hivatal 
vezetı-fıtanácsosai, Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Csehné Köteles Rozália 
belsı ellenır, Csatári Lajos, Bodor Tamás, Nánási István meghívott, Nagy Csaba, Nagyné 
Lenge Margit, Bozsó Györgyné, Lipcseiné Koncz Katalin, Kis-Vénné Smányi Margit, 
Nagyné Ragó Anna, Antal Edit, Koncz Erzsébet, Molnárné Gyetvai Katalin, Szabóné Bóta 
Henrietta, Lódiné Balassa Edit, Csatóné Orvos Edina érdeklıdık,  valamint Kun Sándorné, 
Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói kultúrmősorral köszöntötték a vendégeket. 
 
SZŐCS PÁLNÉ köszöntötte a kihelyezett ülésen megjelent vendégeket. 
 
BOGDÁN PÉTER megköszönte az általános iskolás gyerekek színvonalas mősorát és 
köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 10 fı van jelen, 3 fı 
késıbbre jelezte érkezését, 1 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 
8. napirendi pontot elsı napirendi pontként tárgyalja meg a testület, továbbá 10. napirendi 
pontként az Óvodai Egység kérelme kerüljön megtárgyalásra. Zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok 
elbírálásáról szóló elıterjesztés, a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában történı részvételrıl szóló elıterjesztés, valamint Tichy-Rács István magasabb 
vezetıi megbízásának visszavonásáról szóló elıterjesztés. 
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Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a meghívón szereplı 3-4. napirendi pontok az elsı 
napirendi pont után kerüljenek megtárgyalásra.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2008.(XI.27.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülése 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 . – 
 
 
1.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 
megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2008.(XI.27.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására megkötött 
megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására 
 
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok 

Szakképzés-szervezési Társulás megalakítására vonatkozó megállapodás 
 „I. Általános rendelkezések” fejezet alábbiak szerinti 5./a  ponttal történı módo- 
 sításával: 
 „5./a A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési 

hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM 
 azonosítóját a megállapodás melléklete tartalmazza.” 
 A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe 
 foglalt megállapodás aláírására. 
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 Határid ı:  azonnal 
 Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
 
2. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Jász-Nagykun- 
 Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának az „Alapító szervek 
 és címük” felsorolást követıen az alábbi mondattal történı módosításával: 
 „A társulás tagjai által fenntartott, a társulás szakképzés-szervezési  
 hatáskörébe tartozó iskolák, illetve ezek telephelyeinek a nevét, címét, OM 
 azonosítóját az alapító okirat melléklete tartalmazza.” 
 A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe 
 foglalt alapító okirat aláírására. 
 
 Határid ı: azonnal 
 Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
   2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
   3./ Fejér Andor Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés elnöke 

     5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
4./ Dr. Wirth István a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési  
     Társulás elnöke 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 
 
é r t e s ü l n e k . –  

 
 
2.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Beszámoló az Apáczai Csere János Általános Iskola nevelı-oktató munkájáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Szőcs Pálné. 
 
SZŐCS PÁLNÉ kiegészítésként elmondta, hogy 2008. júniusában költségvetési ellenırzés 
volt az intézményben. Az ellenırzés célja, a költségvetési intézmény szervezettségének, 
szabályozottságának, a rendelkezésre álló pénzügyi és vagyoni erıforrások hatékony 
felhasználásának, valamint a gazdálkodással összefüggı jogszabályok, belsı szabályozók 
betartásának, mőködésének ellenırzése volt. Az ellenırzés megállapításainak elemzését 
elvégezték, az azonnali hatályú feladatokat végrehajtották. A vizsgálat összességében jónak 
minısítette a vizsgált területeket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ örömmel tapasztalta, hogy ilyen nagy számban jelen vannak a 
tantestület tagjai, kérte, hogy a jövıben is gyakrabban vegyenek részt a képviselı-testület 
ülésein és a különbözı városi rendezvényeken. Az igazgatónı eljuttatta hozzá az intézmény 
2009. évi költségvetésének elıkészítésénél figyelembe vett és a tervezett felújításokat 
tartalmazó anyagot. Az általános iskolai oktatás biztosítása az önkormányzat kötelezı  
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feladata, ezért mindenképpen meg kell találni a lehetıségeket a felújítások elvégzésére. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint az általános iskola oktató-nevelı munkájáról 
készített beszámoló nagyon alapos, tartalmas, mindenre kiterjedı. A képviselı-testületnek 
elfogadásra javasolta. 
 
CSATÁRI LAJOS kérte a jelenlévıket, hogy a jövıben amennyiben lehetséges vegyenek 
részt több olyan rendezvényen, ahol a szakmai kérdéseken túl, kinyilváníthatják 
véleményüket azokban a kérdésekben, amelyek befolyásolják az egész oktatási rendszert. 
Tisztelettel kérte a vezetı értelmiséget, hogy az elkövetkezendı idıszakban sokkal nagyobb 
szerepet vállaljanak a nemzet sorsának alakításában. Úgy gondolja, hogy az értelmiségtıl 
várhatunk magvas gondolatokat és elırelátást. Szeretné felhívni a figyelmet az értelmiség 
felelısségére. 
 
BOGDÁN PÉTER felolvasta a diákönkormányzat képviselıje által átnyújtott petíciót. 
 
Magyar István képviselı 14 óra 30 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 11 fı. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ köszönetet mondott a pedagógusoknak a gyermekvédelmi 
területen végzett munkájukért. Nagyon örvendetesnek tartja, hogy jelentısen csökkent az 
igazolatlan mulasztások száma, kevesebb feljelentés született az elmúlt idıszakban. 
 
BOGDÁN PÉTER: alapos, precízen összeállított beszámolót készített az intézmény, amely 
reálisan és hően tükrözi az intézményben folyó munkát. Örömmel olvasta a különbözı 
tanulmányi versenyeken elért eredményeket. A nevelésrıl szóló beszámolónál nagy hangsúlyt 
fektet a nemzettudat megalapozására, a hazaszeretet elmélyítésére, hiszen ez az a korosztály, 
ahol el lehet ültetni a nemzettudat és a hazaszeretet csíráját, ami felnıttkorra kiteljesedik. 
Elismerését fejezte ki a pedagógusoknak, a színvonalasan megrendezett névadó ünnepségért. 
A további munkához sok sikert kívánt, és elfogadásra javasolta a beszámolót. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2008.(XI.27.) Kt. számú határozata 
beszámoló az Apáczai Csere János Általános Iskola nevelı-oktató munkájáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 az Apáczai Csere János Általános Iskola nevelı-oktató munkájáról 
 szóló beszámolót, és azt tudomásul veszi. 
 
 Errıl: 1./ Szőcs Pálné Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója 
       Kenderes, Szent István út 36. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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3.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Beszámoló a kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola minıségbiztosítási 
programjának végrehajtásáról 2007/2008-as tanévben 
 
Szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a beszámoló utolsó mondatában az évszám elírásra került, amely 
helyesen 2008/2009-es tanévet jelöl. 
 
BOGDÁN PÉTER jelezte, hogy az utolsó bekezdés elsı mondatában is elírás történt az iskola 
épületének számánál. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2008.(XI.27.) Kt. számú határozata 
beszámoló a kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola minıségbiztosítási 
programjának végrehajtásáról a 2007/2008-as tanévben 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 az Apáczai Csere János Általános minıségbiztosítási programjának 
 2007/2008-as tanévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt tudomásul  

veszi. 
 
 Errıl: 1./ Király Lászlóné Apáczai Csere János Általános Iskola minıségügyi 
       csoportvezetıje Kenderes, Szent István út 36. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
4.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves végrehajtásáról  
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 14 óra 45 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 
12 fı. 
 
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság 2008. november 26-i ülésén megtárgyalta az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló  
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elıterjesztést. Az elıkészített anyag alapos, részletes, szakmailag megalapozott adatokat 
tartalmaz. Az elıírásoknak formailag és számszakilag megfelel, ezért a bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a beszámoló a 2008. évi költségvetés I-III. negyedéves 
végrehajtásáról ad számot, tényadatokat tartalmaz. Az elıterjesztésbıl megállapítható, hogy 
az önkormányzat és intézményei nehéz körülmények között gazdálkodnak. Elfogadásra 
javasolja az elıterjesztést. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az elıterjesztés második oldalán a II. pontban az 
önkormányzat pénzeszközeinek változásáról szeretne több információt kapni. 
 
BÍRÓ CSABA az önkormányzat pénzeszközeinek változásáról szóló ponttal kapcsolatban 
elmondta, hogy az államháztartási törvény 8. §-a tételesen meghatározza azt, hogy egy 
költségvetési beszámoló elıterjesztésének, illetve a költségvetés I-III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló elıterjesztésnek mit kell tartalmazni. Ilyen kötelezı elem többek között az 
önkormányzat pénzeszközeinek változásáról készített kimutatás is, amit az elıterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmaz. A 2007. évi beszámoló alapján rögzítésre kerültek a 
pénzeszközök az önkormányzat és az intézmények tekintetében. A bevételi és kiadási sorok 
épp úgy, mint az otthoni háztartásokban rögzítik az induló pénzkészletet, amit a késıbbi 
bevételek és kiadások változása befolyásol, és ezek végeredményeként kaphatjuk meg a 
pénzkészletek összegét. A táblázatból kiderül, hogy 2008. III. negyedévvégén a forintban 
vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege 22 634 ezer Ft, a forintpénztárak és 
betétkönyvek egyenlege 14 615 ezer Ft, a pénzkészlet összesen 37 249 ezer Ft. Célszerőbb 
azonban az intézményenkénti adatokat megvizsgálni. Ugyancsak az államháztartási törvény 
írja elı, hogy az önkormányzatnak részletezni kell az adósságállományát is. Összességében 
megállapítható, hogy önkormányzati szinten az induló állapothoz képest, a pénzkészlet 
növekedett, de ezzel szemben sajnos növekedett a kintlévıségek összege is. Ezt az 
ellentmondást a következı évi költségvetésben igyekeznek összébb hozni. 
 
Szatmári Tibor képviselı 14 óra 50 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 13 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2008.(XI.27.)Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2008 évi költségvetésének elsı három negyedévi 

végrehajtását 
1.070.716 ezer Ft bevétellel; 
999.689 ezer Ft kiadással; 
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a 2., 3., 4., 9. és 9/a. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint fogadja el a 
Képviselı-testület. 

 
2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4 és 9/a 

számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 
-  személyi jellegő kiadások: 423.275,- ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 134.824,- ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 262.118,- ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 2.156,- ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 145.633,- ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 31.683,- ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         273 fı 
 

3. Kenderes Város Önkormányzata az év végéig jelentkezı dologi kiadások várható 
túllépésére az intézmények részére pótelıirányzatot biztosítani nem tud. A képviselı 
testület az intézményvezetıknek feladatul adja, hogy az intézményük folyamatos 
mőködéséhez szükséges dologi kiadások fedezetének biztosításához a költségvetésükben 
szereplı nem kötelezı személyi juttatások valamint az egyéb – kötelezettségvállalással 
nem terhelt elıirányzataik maradványát használják fel, a 2008. évi költségvetési rendelet 
következı módosításához az elıirányzatok átcsoportosítását terjesszék elı. 

 
4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 

tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 
 
5. A negyedik negyedévi feladatok végrehajtása során, a mőködtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek 

beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosításán keresztül 

az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2008. december 31-re a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

 
6. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 

tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 
 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Intézményvezetık, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

 
    é r t  e s ü l n e k. – 
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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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának 
megállapítására 
 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a költségvetési koncepcióról szóló döntés az egyik legfajsúlyosabb és 
legnehezebb feladata a képviselı-testületnek, mivel egy évre elıre kell meghatározni azokat a 
feladatokat, amiket alapvetıen el kell látni az önkormányzatnak, illetve azokat a feladatokat, 
amelyeket önként vállal. A koncepció összeállítása évrıl-évre nehezebb feladat elé állítja a 
képviselıket, hiszen egyre inkább behatároltak az anyagi lehetıségek. Racionálisan kell 
végigvezetni azokat a feladatokat, amelyek prioritást élveznek. Úgy gondolja, hogy a 2009. 
évi koncepció kiinduló pontjánál azt kell szem elıtt tartani, hogy a 2009. év induló 
normatívájának csökkenése a 2008. évihez képest 20 430 ezer forint, ebbıl intézményi 16 878 
ezer forint, a 2008. évi bérfejlesztés forrása, amit 2009-ben már nem kapnak meg 21 126 ezer 
forint, már magában ez a két tétel összesen 41 556 forint, ami a 2009-es költségvetésbıl 
hiányozni fog. Hangsúlyozta, hogy a koncepcióban megfogalmazott elképzelés csak egyféle 
javaslat, amihez várják a további javaslatokat. Véleménye szerint, a hitelfelvétel nem lehet 
további alternatíva a hiány csökkentésére, mivel nagyon behatárolt az önkormányzat hitel 
képessége. Javaslatként szerepel az elıterjesztésben az önhibáján kívül hátrányos helyzető 
települések pályázati lehetısége, aminek a feltételeit viszont meg kell teremteni. Ilyen feltétel 
például az oktatási csoportlétszám kapacitás kihasználás javítása, a felhalmozási egyensúly 
megteremtése, a saját bevételek 4,5 %-os emelése, a dologi kiadások 3-4 %-os emelése, a 
támogatások és a segélyek szinten tartása, személyi juttatások csökkentése               
(jogszabály által nem kötelezıen biztosítandó juttatások). Az ÖNHIKI-nél elvárás továbbá az 
átlátható, egységes és racionális gazdasági struktúra kialakítása, amit az önkormányzatnál 
lefolytatott ÁSZ vizsgálat is megerısített. Szeretné, ha támogatná a képviselı-testület az 
önálló gazdálkodási státusz megszüntetését a szakmai önállóság megtartásával. Tisztázta, 
hogy a gazdálkodási forma megváltoztatása nem azt jelenti, hogy képviselı-testület és a 
hivatal a jelenleg önállóan gazdálkodó intézmények zsebében szeretne turkálni. Az ÖNHIKI-s 
támogatás elnyerése esetén  - 22 042 ezer Ft – érvényes az elıterjesztés 12. oldalán lévı tábla. 
A Pénzügyi Bizottság ülésén vitát váltott ki az oktatási intézmény III-as számú épületének 
átadása. Az iskolavezetés elmondása szerint végleges megoldást az jelentene, ha a II-es számú 
épület tetıtér beépítése megvalósulna. Testületi ülésen több alkalommal szóba került a 
kötvénykibocsátás lehetısége is, ezt azonban nagyon alaposan át kell gondolni. Amennyiben 
nem kerül sor a kötvénykibocsátásra, úgy az önkormányzat nem tudja biztosítani a 
pályázatokhoz szükséges önerıt, ezért nem lesz szükség külsı pályázatírókra sem. Véleménye 
szerint, mindenképpen célszerőbb lenne a pályázatírásra önálló státuszt létesíteni, olyan 
gyakorlott, mőszaki, pénzügyekben-, jogban jártas személlyel, aki csak a pályázatírással 
foglalkozna. A koncepcióban nem szerepel, de takarékosság szempontjából szóba kerülhet az 
oktatási intézmények összevonása is. Közmővelıdési intézmények esetében minimális 
megtakarítást mutattak a hatékonysági számítások. A bérmegtakarítás tekintetében meg kell 
vizsgálni a részmunkaidıs foglalkoztatás lehetıségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi 
önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselı-testület, a gazdálkodás  
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szabályszerőségéért a polgármester felelıs. Kérte a képviselı-testületet, hogy ennek a 
felelısségnek a birtokában hozza meg döntését.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. ILA ERZSÉBET elmondta, hogy a könyvvizsgáló véleménye szerint a 2009. évi 
koncepció az eddigi legmegalapozottabb, teljes körően összeállított elıterjesztés, amely 
figyelembe veszi az ÖNHIKI szempontjait is. A könyvvizsgáló álláspontja szerint is jó lenne, 
ha sikerülne megpályázni az ÖNHIKI-t, mivel további hitel felvételére már nincs lehetısége 
az önkormányzatnak. Támogatásra javasolta a képviselı-testületnek továbbá, a három 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdálkodási önállóságának részben önállóvá 
alakítását.  Ezzel a javaslattal a Pénzügyi Bizottság is egyetértett. Nagy vitát váltott ki a 
költségmegtakarítás érdekében tett javaslat, miszerint az általános iskola III-as számú épületét 
ki kívánják vonni az általános iskolai oktatásból. Az intézmény jelenlévı tagjai viszonylag 
pozitívan álltak az elıterjesztéshez, melynek eredményeként, olyan kompromisszumos 
megoldás született, hogy az iskola tetıtér beépítési projektje prioritást élvezzen a többi 
tervezett beruházással szemben, és a kivonás idıpontját tolják ki. A bizottság véleménye 
szerint a költségvetés készítésénél vissza kell térni az étkezési hozzájárulás biztosításának 
kérdésére. A Pénzügyi Bizottság az elhangzottak figyelembevételével javasolja elıterjesztés 
elfogadását. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 15 óra 15 perckor kiment a terembıl, a képviselı-testület 
létszáma 12 fı. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA tájékoztatásul elmondta, hogy 2001. óta végez 
folyamatosan belsı ellenırzési tevékenységet a Tiszafüredi Társulás önkormányzatain belül 
több helyen, ebben az évben a jegyzı asszony kérésére a hivatalban is folytatott ellenırzést. A 
belsı ellenırzés során számos esetben érzékelte – amit késıbb az ÁSZ is megállapított -, hogy 
sokkal racionálisabb és átláthatóbb gazdálkodást kell folytatni az önkormányzatnak. Csak 
gratulálni tud az önkormányzatnak az eddigi gazdálkodásáért. Több önkormányzatnál már 
jóval korábban meg kellett hozni azokat a döntéseket, amelyek döntés elıkészítése itt van 
folyamatban. Örül, hogy idejében felismerte a képviselı-testület a változtatás szükségességét. 
A koncepció egyrészt tényszerően mind a képviselı-testület, mind az intézmények elé tárja, 
hogy mire lehet számítani, másrészt viszont olyan konkrét feladatokat fogalmaz meg az 
intézményvezetık, a jegyzı és a hivatal dolgozói számára, amit már a költségvetés 
készítésekor figyelembe kell venni. Az önkormányzatnak a korábbi években még nem kellett 
igénybe venni az ÖNHIKI-s támogatást. Az ÖNHIKI-s támogatásra az az önkormányzat 
nyújthat be pályázatot, aki önhibáján kívül került olyan hátrányos helyzetbe, ami miatt a 
kötelezı feladatai ellátásához nem rendelkezik elegendı állami támogatással, és amit saját 
bevételeinek kiegészítésével sem tud teljes egészében lefedni. Ez az ÖNHIKI igénylésének a 
feltétele. A költségvetés készítésekor nagyon oda kell figyelni, hogy melyek azok a tételek 
(felpántlikázott bevételek), amelyeket például kifejezetten fejlesztésre lehet fordítani és csak 
ezeket szabad beállítani és ezekkel szemben csak ugyanennyi fejlesztési kiadást lehet 
tervezni. A kiadásnak a bevételi oldala fejlesztési hitel, pályázaton nyert fejlesztési pénz, vagy 
átvett pénzeszköz lehet, ami kifejezetten fejlesztésekre, felújításokra szolgálhat. A mőködési 
költségeknél meg kell vizsgálni, hogy az országos átlaghoz képest milyen százalékos arányt  
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mutat, és belefér-e a 90-110 % közé. A tervezésnél mindig az elızı év tényleges kiadási 
szintjébıl kell kiindulni, de minden évben több olyan tételt vesz figyelembe, amit egyik 
oldalról elvár az önkormányzattól (mőködési bevételek megemelése), másik oldalon pedig 
tételesen rendelkezik a személyi jellegő kiadásokról. A személyi jellegő kiadásoknak is meg 
kell felelni az országos átlagnak, ellenkezı esetben a rendszer automatikusan leveszi a 
többletet. Jelenleg például a 13. havi illetmény nem tervezhetı. A zárszámadást április 20-áig 
el kell fogadni és eddig lehet benyújtani az ÖNHIKIS pályázatot. A pályázott összeg 
nagyságrendjét csak a költségvetés összeállítása után lehet pontosan meghatározni. A 
kötvénykibocsátással kapcsolatban elmondta, hogy az utóbbi években igen sok önkormányzat 
élt ezzel a lehetıséggel. A kötvény egy fajta hitel, ami sokkal kedvezıbb hitel lehet, abban az 
esetben, ha ezzel az önkormányzat jól tud élni (milyen valutanem, milyen 
szerzıdés feltétel). Maga a kötvénykibocsátás azt jelenti, hogy amelyik bankkal sikerül az 
önkormányzatnak megkötni a szerzıdést, az a bank fogja a kötvényt lejegyezni. 
Legjellemzıbb a svájci frankban történı kibocsátás. Véleménye szerint, szerencsésebb a 
kötvénykibocsátás mellett dönteni stabilabb pénzügyi helyzetben. A kötvény kamatrészének 
törlesztését már a kibocsátás évében el kell kezdeni, a tıkerész törlesztésére azonban 1-3 éves 
türelmi idıt biztosítanak. Általában a képviselı-testület pontosan meghatározza azokat a 
konkrét célokat, amelyekre fel lehet használni a kötvényt. A kötvényt mőködési célra nem 
szerencsés felhasználni, mivel ebben az esetben a hiányt még egy utólagos hitellel növeli meg 
az önkormányzat. Mindenképpen célszerő tehát, a kötvényt fejlesztésre felhasználni, ezen 
belül is olyan fejlesztésre, ami a késıbbiekben bevételt termel.  Amennyiben erre nincs 
lehetıség, úgy olyan beruházás megvalósítására ajánlott felhasználni, ami a kötelezı 
feladatellátást biztosítja hosszabb távon. Amíg nem kerül felhasználásra a kötvény, addig 
érdemes forgatni ezt az összeget, és így a kamatbevételekbıl tudja törleszteni az 
önkormányzat a kötvény kamatának törlesztırészét. Semmiképpen nem ajánlja a 
kötvénykibocsátást addig, amíg nem nyugszanak meg a pénzügyi piacok. Az intézmények 
mőködésével kapcsolatosan elmondta, hogy a térségben az intézmények többsége részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködik. A részben önállóan gazdálkodó teljes 
jogkörrel rendelkezı intézmények mőködtetése megkönnyíti az önkormányzat helyzetét, 
mivel az intézmények költségvetése az önkormányzat teljes költségvetésének a részét képezi. 
A részben önálló gazdálkodási jogkör nem érinti a szakmai önállóságot. A költségvetés 
elfogadását követıen lesz egy elıirányzat, ami a pénzforgalomhoz éves szinten rendelkezésre 
áll. Ennek a felhasználását az intézményvezetık kapják meg, ami végül is egy 
kötelezettségvállalás utalványozás rendjében. A felhasználás könyvelését és ellenjegyzését a 
hivatalban kell elvégezni, ezzel koordinálni tudják, hogy az a kötelezettségvállalás, amit az 
intézményvezetıje, vagy utalványozás elvégzett, azt hogyan tudják a kiadások szintjén 
biztosítani. Nem a döntési jogkör elvételérıl van szó, hanem a gazdálkodási mechanizmus 
koordinálásáról. Az intézménynél ugyanúgy megmarad a készpénzforgalom, csak a 
továbbiakban nem pénztárnak nevezik, hanem ellátmánykezelı helynek. Véleménye szerint, 
az intézményvezetık gazdálkodási felelıssége nem csorbul, sıt rálátása lesz arra, hogy hozzá 
képest a többi intézmény hogyan gazdálkodik. Tapasztalata szerint az intézményvezetık nem 
érzik, hogy csorbult volna a felelısségük, sıt nıtt a többi intézménnyel szembeni 
toleranciájuk. A zavartalan gazdálkodás biztosításához nélkülözhetetlen, hogy az 
intézményvezetık folyamatos konzultációt folytassanak a gazdaságvezetıvel, a jegyzıvel és a 
polgármesterrel. Egyetlen intézményvezetı sem mondhat olyat, hogy a képviselı-testület az ı 
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zsebében turkál, amikor ennek az egésznek a legnagyobb felelıse a képviselı-testület, és rajta 
keresztül a polgármester.  
 
SZŐCS PÁLNÉ: az ÖNHIKI-s pályázattal elnyerhetı összeg megközelítıleg 20 millió forint, 
ami véleménye szerint az önkormányzat esetében nagyon kevés. Nem hivatalos forrásokból 
értesült arról, hogy más önkormányzatok 100 milliós nagyságrendő fejlesztéseket hajtottak 
végre az ÖNHIKI-s támogatásokból. Érdeklıdött, hogy a helyi önkormányzat esetében, miért 
ilyen kevés ez az elnyerhetı forrás. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: a költségvetés összeállításakor lehet pontosan 
meghatározni a hitelállomány nagyságát. A bevételek és kiadások különbözeteként 
megállapított hiányt mőködési hitelként kell beállítani. A mőködési hitel nagyságának 
megfelelı összeg lehet maximum az ÖNHIKI nagysága. Az önkormányzatnál jelen 
pillanatban a folyószámlahitel nagysága több mint 100 millió forint. Elképzelhetı, hogy 
ennek az összegnek az egy része csak azért került folyamatosan igénybevételre, mert eddig 
nem volt egy szőkösebb gazdálkodási trend elıírva az önkormányzat intézményeinél. A 
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a hiány 10-20 %-a abból adódik, hogy nincs igazán 
meghúzva az intézményeknél a takarékos gazdálkodás. A költségvetés elkészítésekor a 
fıszempont az elızı évi tényleges kiadási szint, ebbıl indul ki az ÖNHIKI is. A 2008. évi 
zárszámadásból és a 2009. évi költségvetésbıl a MÁK gépi rendszer segítségével válogatja le 
az adatokat és elkészíti a csomagot, amit az önkormányzatnak kell átnézni. Az ÖNHIKI-bıl 
történı beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az egyenlı a csıddel, mivel következı 
év januárjában vissza kell fizetni az ÖNHIKI-bıl kapott támogatást, tekintettel arra, hogy 
mőködési bevételeket nem lehet fejlesztési célra fordítani. 
 
TICHY-RÁCS ISTVÁN: elsısorban az iskola érdekeit tartja szem elıtt. Sajnálja, hogy sem az 
elıkészítésben, sem a bizottsági ülésre nem kaptak meghívást. Kész koncepciót kaptak, 
melynek határozati javaslatához nincs kidolgozva további alternatíva. Nem szeretne a 
kunhegyesi iskola sorsára jutni, és azt az utat bejárni. Tájékoztatásul elmondta, hogy az iskola 
1,2 millió forintot nyert pályázaton, így ebben az évben 43 millió forintot költhetett az 
intézmény fejlesztésre. A 2009. évi költségvetési koncepció több helyen hangsúlyozza a célt, 
miszerint áttekinthetıbb, racionálisabb mőködés valósuljon meg önkormányzati és intézményi 
szinten. Az intézményben Kormos Lajos belsı ellenır végzett több alkalommal ellenırzést, 
melynek megállapításaiban nem szerepel az, hogy áttekinthetetlen lenne az iskola 
gazdálkodása, maximum csak az, hogy rendkívül összetett, egymással szorosan összefüggı 
termelést, oktatást, gazdálkodást végeznek. A racionálisabb mőködés követelményét bántónak 
érzi, mivel ez azt feltételezi, hogy eddig nem ilyen elvek mellett folyt az iskolában az oktatás 
és a gazdálkodás. A korábbi nehéz évek ellenére az intézmény önkormányzati támogatás 
nélkül gazdálkodott. A racionalizálás kifejezés a fölösleges munkaerı elbocsátását, vagy más 
munkakörbe történı áthelyezését jelenti. A belsı ellenır megállapításai között ezzel 
ellentétben az szerepel, hogy az intézményben munkaerıhiány van. Amennyiben megvonásra 
kerül az intézmény önálló gazdálkodási jogköre, és egy álláshely megszüntetésre kerül, úgy 
kéri, hogy a hivatal Türk Istvánnét vegye át, tekintettel arra, hogy egy éve hiányzik a 
nyugdíjjogosultsághoz, és a szakmai hozzáértésére mindenképpen szükség van.  
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 16 órakor visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 13 fı. 
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A racionális mőködésre hivatkozva próbálhatnak megtakarításokat elérni, kevesebbet főteni, 
kevesebb gázolajt fogyasztani, kevesebb munkaerıt foglalkoztatni, leépíteni, elsorvasztani, de 
véleménye szerint ez hosszútávon kedvezıtlen hatást vált ki. Az elızı évihez képest 1,8 
millió forinttal csökkentették a bérjellegő kiadásokat. Az intézmény hatvan kenderesi lakost 
foglalkoztat. Az esetleges elbocsátások lehet, hogy egyfelıl megtakarítást eredményeznek, de 
ezek az emberek mint munkanélküliek kerülnek vissza a rendszerbe. Az iskola esetében a 16 
millió forintos túlórapénzt nem lehet lefaragni, hiszen ezek az órák nem szakkörök és nem 
korrepetálásokból tevıdnek össze, hanem a kötelezı óraszámokból. Az oktatást segítı 
dolgozók bére sajnos nem sok, de az ı munkájuk teremti meg a szakoktatás feltételeit, a 
termelést, ami a bevételek jelentıs részét képezi. Az intézmény saját bevétele fedezi a 
személyi bérek hiányzó részét és a dologi kiadásokat. A dolgozók munkaereje nélkül 
érezhetıen csökkenne az iskola bevétele, az oktatás színvonala, gazdálkodás minısége, az 
iskola megítélése, vonzereje. A dologi kiadások csökkentésénél megemlíti, hogy 73 millió 
forint az intézmény dologi kiadása, melynek jelentıs részét az energiahordozók költsége teszi 
ki. Az élelmiszer beszerzéseket lehet csökkenteni, de ezáltal az ebbıl származó várható 
bevételek is csökkeni fognak. A szakképzési hozzájárulásból származó pénz pántlikázott 
bevétel, ha megszőnik az intézmény önálló számlaszáma, így további átvételeken keresztül 
juthat csak az iskolához a szakképzési pénz. Véleménye szerint az intézményben nem lehet 
költségeket csökkenteni anélkül, hogy az ne menjen a bevételek rovására. Amennyiben 
megvonásra kerül az intézmény önálló gazdálkodási jogköre, úgy számítani lehet arra, hogy 
elindul a dolgozók részérıl egyfajta motivációs hiány, és ez kihat az iskola gazdálkodására, 
mőködésére egyaránt. Az intézmény által összeállított koncepció kedvezıbb (40 millió forint 
normatíva kiegészítés), mint az önkormányzat által összeállított (44 millió forint), és az iskola 
nem vonta meg a 83 dolgozó étkezési hozzájárulását. Úgy gondolja, hogy a dolgozóktól nem 
lehet mindent elvonni (13. havi illetmény, fizetésemelés, étkezési hozzájárulás) és elvárni, 
hogy ugyanolyan lelkesedéssel végezzék munkájukat. Hiányolja, hogy a koncepcióban nincs 
kidolgozva több alternatíva. Kéri a végleges döntés elıtt, egy alapos, közös tanulmányozás 
elvégzését arra vonatkozóan, hogy valóban szerencsés dolog-e az iskola önálló gazdálkodási 
jogkörének megvonása. 
 
Dr. Ila Erzsébet képviselı 16 óra 15 perckor kiment a terembıl, a képviselı-testület 
létszáma 12 fı. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: 16 éve vezeti a részben önállóan mőködı óvodát. Soha nem 
érezte hátrányát annak, hogy részben önálló az intézmény. Pénzügyi területen segítette a 
hivatal a munkáját, a szakmai területen pedig, teljes önállósággal rendelkezik. Az óvodában 
nincs pénzügyi szakember, ezért intézményvezetıként meg kellett tanulnia a költségvetés 
készítését. Az információs jelentés alapján pontos képet kap arról, hogy a betervezett 
összeghez képest hány százalékon áll a teljesítés. 
 
SZŐCS PÁLNÉ úgy gondolja, hogy az oktatási intézmények sajátosságát figyelembe véve 
jogosak azok az aggályok, amelyek felmerülnek az intézményvezetıkben. Véleménye szerint 
az ország rosszabb gazdasági helyzete diktálja, és szinte kényszeríti az önkormányzatokat és a 
gazdálkodást arra, hogy visszatérjenek a közös, jobban átlátható, racionálisabb gazdálkodási 
formára. A szakmai önállósággal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon nagy veszteség, és 
leépülés az, amikor egy intézményt megfosztanak a gazdasági területétıl. Bízik abban, hogy a 
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döntést követıen a részben önállóan gazdálkodó intézményekben, a jövıben sem lesz 
visszaesés a minıségi színvonalat illetıen. Gazdaságilag csorbul az intézmény önállósága, és 
ha ez a gazdasági szemlélet és ez a fajta állandó elvonás ránehezedik a szakmai önállóságra, 
akkor már iskolaigazgatóra sem lesz szükség. Veszélyt lát abban, hogy elmarad a fejlesztés, a 
szakmai elemzés, a mőhelymunka és a rossz gazdasági helyzet rányomhatja bélyegét a 
szakmai munkára. 
 
Baktai Kálmán képviselı 16 óra 35 perckor kiment a terembıl, a képviselı-testület 
létszáma 11 fı. 
 
BOZSÓ GYÖRGYNÉ az általános iskola Közalkalmazotti Tanácsának vezetıjeként kéri 
átgondolni a nyári pótlékok elvonását, tekintettel arra, hogy az érintett a pedagógusok július 
hónapban a nyári táborozásokon vesznek részt. Méltánytalannak tartja a pótlék megvonását. 
Az étkezési támogatás az egyetlen adómentes juttatás, ami még megmaradt a 
pedagógusoknak, ezért szeretné, ha nem kerülne megvonásra. A köztisztviselık részére a 
törvény biztosítja, a közalkalmazottak esetében ez a juttatás már csak adható, így ez 
feszültséget idéz elı az intézmények között. Véleménye szerint egységesen kell kezelni ezt a 
juttatási formát. 
 
Baktai Kálmán képviselı 16 óra 40 perckor visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 
12 fı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az intézményeknek nagyon fontos lenne, hogy a költségvetés 
elkészítése elıtt a képviselı-testület képet kaphatna a hiányzó tárgyi és személyi feltételekrıl. 
Meg kell vizsgálni a pályázati lehetıségeket. Egyetért azzal, hogy az adómentes juttatásokat 
egységesen kell kezelni. A középiskola gazdálkodási jogkörét érintı változások miatt, 
egyfajta bizonytalanság érzékelhetı az intézményben. A gazdálkodás során naponta kell 
döntéseket hozni, alkatrészeket, gázolajat vásárolni, ezért félı, hogy a jövıben az önállóság 
megvonása miatt fennakadások lesznek a gazdálkodásban és a termelésben. Tudomása szerint 
50 ezer forint alatt nem szükséges írásban engedélyt kérni az ilyen kifizetésekre. Az általános 
iskola III-as számú épületének kivonásával kapcsolatban támogatja a Pénzügyi Bizottság 
módosító javaslatát, miszerint csak a II-es számú épület tetıtér beépítése után kerüljön sor az 
épület átadására. Az igazgató úrhoz hasonlóan kérte, hogy a középiskolában a könyvelési 
feladatokat ellátó kolléganı kerüljön át a hivatalba. 
 
BÍRÓ CSABA: az ÖNHIKI-s támogatás benyújtása esetén meg kell vizsgálni, hogy a kiírás 
szerint, milyen feltételeknek kell megfelelni az önkormányzatnak. Át kell tekinteni, hogy 
hogyan tudja biztosítani bizonyos korlátozással – kötelezı étkezés – az étkezési hozzájárulást. 
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet alapján, az 50 ezer forint alatti 
kötelezettségvállalás esetében nem szükséges az a feltétel, hogy elızetesen és írásban vállalja 
a kötelezettségvállaló ezt a kötelezettséget. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
kötelezettségvállaló nem tájékoztatja az ellenjegyzıt. Ezt a szabályt azonban csak akkor lehet 
alkalmazni, ha az intézmény a szabályzatában így szabályozta. Elmondta, hogy a jegyzı 
asszony a kisebbségi önkormányzat elnökét tájékoztatta a 2009. évi költségvetési 
koncepcióról, valamint egyeztetés történt a kisebbségi önkormányzatot illetı 2009-es 
feladatokról és a bevételi forrásokról. A kisebbségi önkormányzat november 24-i ülésén  
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elfogadta a 2009. évi költségvetési koncepcióját, illetve elfogadásra javasolja az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA hangsúlyozta, hogy a gazdálkodási jogkör megváltozása 
nem érinti a szakmai önállóságot. A képviselı-testület, az intézményvezetık, és a 
polgármesteri hivatal vezetésének együttmőködésére van szükség annak érdekében, hogy a 
gazdálkodásában az önkormányzatot egy rossz irányba történı elmozdulástól megmentse. 
Tisztázta, hogy az intézmények részére nem egyesével kerülnek kifizetésre a számlák. A 
költségvetésben betervezésre kerülnek a mőködési kiadások, az intézmények jóváhagyott 
elıirányzattal rendelkeznek, amit folyamatosan felhasználhatnak. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS részben önállóan gazdálkodó intézményvezetıként elmondhatja, 
hogy a szakma a gazdálkodási forma megváltozásával nem szenved csorbát. Volt szerencséje 
mindkét gazdálkodási formát megtapasztalni. 
 
CSATÁRI LAJOS a belsı ellenır tájékoztatása alapján, az átalakítás következtében csökken 
az érintett intézmények adminisztrációs feladata. A Lisszaboni Szerzıdésnek van egy olyan 
része, amely alapján az adminisztratív munka GDP arányos részét csökkenteni kell 25 %-al, 
jelenleg ez a GDP-hez viszonyított adminisztrációs tevékenység Magyarországon 7 %, ezzel 
az utolsó helyet foglaljuk el. Globális szinten is komolyan kell venni az adminisztratív 
munkának a csökkentését. Utánanézett a koncepció szó jelentésének: felfogásmód, nézıpont, 
meglátás, elgondolás, valamilyen mő alapeszméje, ötlet. Sablonszövegként ismert megoldás a 
kiadások csökkentése a bevételek növelése, a gazdasági tevékenység hatékonyságának 
javítása, a termelékenységi mutatók javítása. Ezekben a kifejezésekben benne van minden, 
elbocsátás, leépítés, átalakítás stb. Az önkormányzat esetében az elsı lépés a kiadások 
csökkentése. Az egész rendszer, az egész közszolgáltatás mőködtetése mögött egy gazdasági 
állapot van, egy gazdasági versenyképesség, hatékonyság, és annak a leglényegesebb eleme a 
bevételek biztosítása. A jelenlegi állapot az 1998. és 2002. közötti idıszakhoz képest 10 %-os 
növekedést mutat, az elsı periódusban évenként 2 %-kal, majd az ezt követı idıszakban 0,5 
%-kal közelítettük meg a fejlett nyugat-európai tizenkettıt. Ezek a tágabb összefüggések. A 
maga részérıl hiányolja a koncepcióból a bevételek növelésének lehetıségeit. Amennyiben a 
gazdaság nem fejlıdik, úgy nem lesz meg az a háttér, hogy a közszolgáltatást megfelelı 
színvonalon tudják biztosítani az intézmények. Javasolja, hogy az önkormányzat felelıs 
vezetıi sürgısen vegyék fel a kapcsolatot a gazdaság szereplıivel. Meg kell találni a kitörési 
pontokat, fejlesztési lehetıségeket, ami bevételeket eredményez, mert csupán a kiadások 
csökkentésével nem lehet eredményeket elérni, nem lehet magas színvonalú közszolgáltatást 
biztosítani. A III-as számú épület átadása esetén a Mővelıdési Házban megszőnik a 
szakoktatás, melynek következtében négy helyiség szabadul fel. Érdeklıdött, hogy milyen 
elképzelések vannak a helyiségek hasznosítására. Hangsúlyozta az intézményvezetık 
személyes felelısségét. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a Mővelıdési Házban felszabaduló helyiségeket természetesen 
mővelıdési célra szeretné használni az intézmény. 
 
KONCZ ERZÉSBET: elhangzott, hogy a III-as számú épület kivonása az oktatásból könnyen 
oda vezethet, hogy elviszik a tanulókat más iskolába. A III-as számú épület kivonása jelen  
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pillanatban mindenképpen az oktatás színvonalának csökkentését eredményezné. Az 
osztályok tanulói létszáma eléri a maximális létszámot. A párhuzamos osztályok 
összevonására az eltérı tantervi oktatás miatt nincs lehetıség. Kenderes nagyon speciális 
helyzetben van Kunhegyessel és Kisújszállással szemben, mivel Kunhegyeshez és 
Kisújszálláshoz nincs olyan közel település ahová elvihetnék a gyerekeket, Kenderesrıl 
viszont könnyen átíratják a tanulókat Kisújszállásra. Ilyen tanulói összetétellel az osztályok 
létszámát nem lehet felduzzasztani, mivel akkor még több gyereket visznek el a településrıl. 
 
NAGY CSABA: osztályfınökként nem mondhatja júliusba a rendırségnek, hogy nem ír 
jellemzést a diákjáról, mert július hónapra nem kap osztályfınöki pótlékot. 
 
BÍRÓ CSABA: a 2009. évi normatíva felmérés során az általános iskolában az osztályfınöki 
pótlék felmérésre került, de erre 2009. évben pályázni kell. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  nagyon örül, hogy viszonylag higgadtan folyik a vita a költségvetési 
koncepcióról, de szerette volna, ha megoldásokat, alternatívákat dolgoztak volna ki, hogy mit 
lehetne megmenteni a tervezett elvonásokból (étkezési hozzájárulás). Véleménye szerint a 
jövıben a megoldásokra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, nem pedig beletörıdni a helyzetbe. 
 
BÍRÓ CSABA: az étkezési utalványokkal kapcsolatban felmerült az a lehetıség a Pénzügyi 
Bizottság ülésén, hogy az étkeztetéssel konkrétan kapcsolódó munkakörökben ingyenessé 
teszi az önkormányzat akár étkezési utalvány formájában, akár melegétkeztetés biztosításával 
az adómentes mértékig. A végleges adatokkal a költségvetés tervezésekor tudnak számolni, 
amikor már az ÖNHIKI-s támogatás és a pénzügyi mutatók is ismertté válnak. Az 
osztályfınöki pótlékkal kapcsolatban elmondta, hogy az osztályfınöki feladatokat ellátó 
pedagógusok esetén pályázni kell az összegre, melynek forrása remélhetıleg biztosított lesz. 
 
SZŐCS PÁLNÉ arról érdeklıdött, hogy az osztályfınöki pótlék amennyiben szerepel a 
normatívában, akkor az, megpályázható lesz? Abban az esetben, ha ez az összeg nem lesz 
megpályázható, mi a garancia arra, hogy megkapja az intézmény az osztályfınöki pótlékot? 
 
BÍRÓ CSABA: amennyiben a költségvetési törvényben nem lesz biztosított ez a forrás, úgy 
talán még az ÖNHIKI nyújthat fedezetet erre, de a költségvetési koncepcióban erre garanciát 
nem tud vállalni. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetési koncepciót 
november 30-ig el kell fogadni, függetlenül a költségvetési törvénytıl. Hiszen volt már olyan 
év, amikor december utolsó napjaiban fogadták el a költségvetési törvényt, de ettıl 
függetlenül november 30-ig jóvá kellett hagyni a költségvetési koncepciót. A koncepcióban 
mindig a legrosszabb lehetıségeket kell feltárni, és azokra kell megoldási lehetıségeket 
kidolgozni. A költségvetés tervezését már az elfogadott költségvetési törvény adatai alapján 
kell elvégezni. Félı, hogy amikor az intézményeknél kiszámolásra kerül a személyi és dologi 
kiadások összege, akkor már nem 40 milliós nagyságrendő hiány lesz, hanem ez az összeg 
elérheti a 200 millió forintot is. Ennek az az oka, hogy mindig az elızı évi tényleges 
állapotból kell kiindulni. Az elızı évi kiadási szintet nem célszerő csökkenteni, mivel ez az 
ÖNHIKI alapja. Amennyiben csökkenteni kell az ÖNHIKI alapját, úgy a költségvetési  
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rendeletben kell meghúzni a tényleges határokat, amelyeket nem lehet átlépni. Az 
osztályfınöki pótlék is egy olyan elem, amely az Új Tudás Programban szerepel. Március 
végén kerülnek kiírásra a pályázatok, és visszamenıleges hatállyal biztosítják az összeget. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: többször elhangzott a csoport összevonás, illetve az, hogy felül 
kell vizsgálni a közoktatási törvény szerinti létszámokat. A vizsgálatokat elvégezték és az 
arról készült kimutatást a Pénzügyi Bizottság elé terjesztették. A kimutatás alapján az 
általános iskola a közoktatási törvény szerinti szervezési létszámnak megfelel, ezért kérték, 
hogy a III-as számú épület ne kerüljön kivonásra. Kéri a képviselı-testületet, hogy a Pénzügyi 
Bizottság által elfogadott javaslatot támogassa, mely szerint kitolódik az épület átadásának az 
idıpontja. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ kérte, hogy a csoport összevonást vegyék ki a költségvetési 
koncepcióból. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA az önkormányzat a normatív támogatást már nem 
gyermekenként kapja, hanem csoport finanszírozás és teljesítmény mutatók alapján. Az 
átlaglétszám a közoktatási törvényben minden egyes évfolyamra érvényes. Az átlaglétszám 
alatti létszámoknál 20-50 %-al nıtt az intézmények finanszírozottsági követelménye. Átnézve 
a kimutatást több osztály nem felel meg az átlaglétszámnak. Az iskola esetében 2007. 
szeptember-december közötti idıszakában nagyobb volt a finanszírozás összege, mint 2009. 
évben. Az a legnagyobb probléma, hogy a finanszírozásnál a rendszer az sni-s létszámot nem 
veszi kettınek. Az újonnan bejövı osztályoknál törekedni kell a törvényben meghatározott 
átlaglétszám megközelítésére. 
 
KONCZ ERZSÉBET: sajnos eltérı létszámot határoz meg a költségvetés és az oktatási 
törvény. Az oktatási törvény meghatározza a maximális létszámot, és nem foglalkozik az 
átlaglétszámmal. Alsó tagozat esetében a maximális létszám 26 fı, felsı tagozatnál 30 fı. A 
jelenlegi elsı osztály létszámát figyelembe véve 64 gyerek van szervezési szempontból, és ha 
ebbıl a létszámból két osztályt indítanának, akkor a 32 fı jóval meghaladná a 26 fıs 
maximális létszámot. Az iskola megfelel az oktatási törvényben meghatározott létszámnak, 
sajnos ez azonban pénzügyi szempontból, az eltérı finanszírozás miatt nem kedvezı. A szülıi 
munkaközösség egyetértése szükséges ahhoz, hogy a törvényben biztosított százalékkal 
növeljék az osztálylétszámot. Ilyen tanulói összetétel mellett a szülıi közösség – érthetı 
okokból - nem járul hozzá az osztálylétszámok felduzzasztásához. A nehéz pénzügyi helyzet 
ellenére kérte, a képviselı-testület támogatását a megfelelı színvonalú általános iskolai 
oktatás biztosításához. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: az elhangzottak alapján megállapítható, hogy két létszámról van szó. Az 
egyik, amit a pénzügy, a gazdálkodás, a normatíva szempontjából figyelembe vesz, a másik, 
pedig a csoportszervezési létszám. A két létszám nem egyezik meg, és a 
csoportösszevonásoknál az iskola a szervezési létszámot veheti figyelembe. Igaz, hogy 15 fı 
van egy osztályba, de a számítás szerint 24 fınek számítanak, mivel annyira problémás, 
különbözı zavarokkal rendelkezı, hátrányos helyzető tanulókról van szó. Az iskola alapító 
okiratában szerepel az integrált oktatás. 
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Dr. Ila Erzsébet képviselı 17 óra 50 perckor visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 13 
fı. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a Pénzügyi Bizottság ülésén elfogadásra került, hogy a III-as számú 
épület egyenlıre nem kerül átadásra a középiskola részére, addig amíg a II-es számú épület 
bıvítése, átalakítása nem valósul meg.  
 
BOGDÁN PÉTER a Pénzügyi Bizottság elıterjesztésének megfelelıen javasolta a 
költségvetési koncepció elfogadását. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2008.(XI.27.)Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2009. évi költségvetési 
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a városi 

intézményhálózat gazdálkodásának áttekinthetıbb és racionálisabb mőködtetése 
érdekében a három önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Kenderes Város 
Vízmő, Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium gazdálkodási önállóságát 2009. január 01-tıl visszavonja, melynek 
következtében felsorolt intézmények részben önállóan gazdálkodó, elıirányzataik 
felett teljes jogkörrel bíró költségvetési szervekké alakulnak azzal, hogy a 
gazdálkodási feladataikat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztálya látja el. A gazdálkodási önállóság megvonásával egyidejőleg 
létszámcsökkentést kell végrehajtani a Kenderes Város Vízmőben egy fı 
gazdálkodási üres álláshely megszüntetésével, míg az Apáczai Csere János 
Általános Iskola és a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
gazdálkodásért felelıs szervezeti egységében 1-1 fı dolgozó jogviszonyának és 1-
1 fı álláshely megszüntetésével gazdasági szervezetük megszőnése miatt. A 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban az intézményvezetık végezzék el a 
gazdálkodással összefüggı munkaszervezet átalakítását: a pénztárak pénztári 
kifizetı helyekké válnak, a fıkönyvi könyvelést a Polgármesteri Hivatal veszi át. 
Az egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok megosztásáról az 
intézményvezetıkkel történjen egyeztetés. 

 Felelıs: intézményvezetık, jegyzı 
 Határidı: 2008. 12. 15. 
 
2./ Az elızı pontban meghatározottakkal egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályán jelentkezı gazdálkodási többlet 
feladatok ellátásához két fı megfelelı képzettséggel és szakmai gyakorlattal 
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 rendelkezı munkatárs felvétele szükséges, mellyel a Polgármesteri Hivatal 
létszámkerete kettı fıvel növekszik. 

 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2009. 01. 01. 
 
3./ Készüljön elıterjesztés a 2009. évi pályázatírási tevékenység ellátásának 

lehetséges formáiról és azok 2009-es költségvetést érintı hatásairól. 
 Felelıs: aljegyzı 
 Határidı: 2008. 12. 31. 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal készüljön fel az okmányirodai feladatok ellátására. A 

személyi feltételek megteremtését a jelenlegi létszámkerettel kell megoldani, míg a 
tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosításához a 2009. évi költségvetésbıl kell 
a fedezetet megteremteni. 

 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2008.12.31. 
 
5./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2009. 02. 14. 
 
6./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség 

megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek 
kihasználására, a racionális mőködés biztosítására. 

 Felelıs: jegyzı, intézményvezetık 
 Határidı: 2009. 02. 01. 

 
7./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források, és az egyéb saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. 
 

8./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2008. évi 
teljesítésbıl kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintre hozással korrigálva 
kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó 
normatív állami hozzájárulással és normatív, kötött felhasználású támogatással 
felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E tervezési szemlélet 
érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény felmerülése esetén 
lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A 
szerkezetváltozás és szintre hozás nem eredményezheti a korábbi években hozott 
testületi döntésekkel módosított létszámkeret növekedését, kivéve 
feladatnövekedés esetén. 

 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: 2009. 01. 20. 
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9./ A részletes költségvetés kidolgozása –figyelembe véve a 4. pontban rögzített 

elıirányzat-csökkentéseket is- az alábbi részletes szabályok alapján történik: 
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján 

kell eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 
b./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
c./ Az önkormányzati döntésen alapuló által kereset kiegészítéssel a 

rendszeres személyi juttatásokon belül tervezni kell. 
d./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak 

a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó 
pótlékok állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı 
legkisebb mérték figyelembe vételével. Az illetménypótlékok kizárólag a 
szorgalmi idıre biztosíthatók. 

e./ Kenderes Város Önkormányzata 2009. január 1-tıl az intézményeiben 
foglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít, 
kivéve: a köztisztviselık részére, akiknek a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a kötelezıen biztosítandó 
minimális mértéket határozza meg, mely 6.000.-Ft/hó/fı. 

f./ A dologi kiadások tervezése során 
- a közüzemi kiadásokat naturális mutatók alapján, 12 hónap tényleges 

mennyiségi adatai figyelembe vételével a várható árakon, 
- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti 

összegben,  
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások 

esetében maximum a 2008. évi teljesítés 3,4%-kal növelt összegével 
tervezhetık. 

g./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 
felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél 
szigorúan be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak 
felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati szinten 
egyensúlyban kerülhet be a költségvetésbe.  

 Felelıs: intézményvezetık 
   pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı 
 Határidı: 2009. 01. 30. 

 
10./ Kenderes Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetés tervezése során 2 000,-

ezer Ft általános tartalékkal számol. 
 
 
11./ Kenderes Város Önkormányzata 2009-es költségvetésébe tervezetten nem 

normatív céljellegő támogatást csak a 2009. évi koncepció elıterjesztésének 4. 
számú melléklete szerint mőködési célra nyújt. 
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12./ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló törvény 6. számú 

melléklet 1.2 pontjában szereplı kapacitás-kihasználtságot minden 
intézményvezetı köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést 
kell kezdeményeznie a Képviselı-testület felé. 

 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: folyamatos 
 
13./ Az intézményeknél elsıdlegesen egyéb ellátással nem rendelkezık 

foglalkoztatásával kell megoldani az intézményi feladatokat. 
 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: folyamatos 
 
14./ A Kenderesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi költségvetési 

koncepcióját változatlan formában 813,-ezer Ft bevétellel és 813,-ezer Ft 
kiadással, hiány nélkül tartalmazza. 
 

15./ A költségvetés tervezéséhez szükséges 2009.évi díjakat ki kell dolgozni és a 
Képviselı-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; 
d.) önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek 

bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztéseket. 
Felelıs: a.-c.) pontok tekintetében az érintett intézményvezetık 

d.) pont esetében a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje 
Határidı: az összes pont esetében 2008. december 20. 

 
16./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében a 

2009.évi költségvetési hiány fedezésére hitel felvételét tervezi és pályázatot nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 
támogatására. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. 04. 20. 

 
17./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja az intézmény 

vezetık figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél fokozott 
felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek a 
költségvetési hiány elfogadható szintre szorításában, tekintettel a normatív 
támogatások és az egyéb önkormányzati saját források jelentıs csökkenésére. 

 
18./ A nem rendszeres személyi juttatásokat 2009. január 1-tıl valamennyi 

költségvetési szervnek kifizetés elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A 
kifizetések engedélyezésére a jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel 
megbízott személyek jogosultak. Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres 
személyi juttatás nem fizethetı ki. 
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 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: 2009. 01. 01-tıl folyamatos 

 
19./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 

jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást 
szolgáló kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. 02. 15. 

 
 Errıl: 

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben 
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok 
6./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kenderes; 
 
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 
 
Elıterjesztés a Központi Konyha intézményvezetıi állására kiírandó pályázati 
felhívásról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szeretné, ha a képviselı-testület véleményt nyilvánítana a tekintetben, 
hogy hogyan lehetne stabilabban, hatékonyabban mőködtetni ezt az intézményt. Gondolkodni 
kell abban, hogy megszüntetésre kerülne, mint részben önálló intézmény és önálló 
szakfeladatként egy másik részben önálló intézményhez kerülne. A szakember véleménye 
szerint gazdaságosabb lenne a konyha mőködtetése, ha a hivatalhoz kerülne önálló 
szakfeladatként. Szóba került még a Területi Gondozási Központ és az Óvodai Egységhez 
történı rendelése is. Az intézménynek vannak még kiaknázatlan lehetıségei a gyermek- és 
közétkeztetésen túl, az idegenforgalom területén. Kérte a Központi Konyha további 
mőködtetésével kapcsolatban a képviselı-testület véleményét.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS az intézmény kapacitás kihasználtsága felıl érdeklıdött.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézmény hétköznapokon maximális kihasználtsággal mőködik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint a szóba került javaslatok figyelembe vételével el 
kell végezni a számításokat és a pontos adatok ismeretében, kell a döntést meghozni. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a képviselı-testület felhatalmazását kéri a konkrét javaslatok 
kidolgozására. 
 
CSATÁRI LAJOS: az átszervezésnek mindig meg kell határozni a pontos célját. Biztonsággal 
kijelenthetı, hogy minden átszervezés a hatékonyság javítására irányul, tehát gazdaságosabbá, 
versenyképesebbé kell tenni a rendszernek a mőködését. Az átalakítást alapos elemzésnek kell 
megelızni. Meg kell vizsgálni a tevékenység profilját, nevezetesen mi az a tevékenységi 
profil, mely csak önállóan, más tevékenységgel nem látható el. Véleménye szerint a vízmő 
tevékenységi profilja olyan, ami csak önálló tevékenységként mőködtethetı. Meglátása 
szerint, a konyha tevékenységi profilja nagymértékben eltér az óvoda tevékenységétıl. A 
családsegítı központ tevékenysége azonban szorosabban kapcsolódik az étkeztetéshez. A 
hasonló tevékenységi kör szempontjából el tudja képzelni a könyvtár és a mővelıdési ház 
összevonását, tekintettel arra, hogy kis létszámú az intézményekrıl van szó. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: az óvoda rendelkezik önálló élelmezésvezetıvel. Elsısorban 
gyermekétkeztetésrıl van szó, mely feladatokat az óvoda élelmezésvezetıje el tudna látni. 
Véleménye szerint, ebbıl a szempontból is célszerőbb lenne, ha a konyha az óvodához 
tartozna. Az étrend összeállításánál jobban figyelembe tudnák venni a gyerekétkeztetés 
sajátosságait (több fızelék, gyümölcs). Az intézmény vezetıje pályázatában ígéretet tett arra, 
hogy a gyermekorvossal egyeztetni az étlapokat, törekszik a gyerekeknek megfelelı étrend 
összeállítására, kiemelt figyelmet fordít a gyerekek és a felnıttek cukorbetegsége esetén a 
speciális étrend összeállítására. Ezek az ígéretek azonban nem valósultak meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: meg kell vizsgálni, hogy az óvoda élelmezésvezetıjének munkaidejébe 
bele fér-e a konyha élelmezésvezetıi feladatainak az ellátása, vagy még egy fıt kell 
foglalkoztatni a megnövekedett feladatok miatt. A tevékenység átvételéhez szabad munkaerı 
kapacitásra is szükség van. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: nagyon összetett a konyha tevékenységi köre, ezért ebben a 
kérdésben most nem szabad dönteni. Meg kell vizsgálni, hogy az óvoda kapacitásába belefér-
e, át tudja-e vállalni ezt a tevékenységet. 
 
CSATÁRI LAJOS: a döntésnél az intézményi létszámokat mindenképpen figyelembe kell 
venni, bizonyos intézményi egyensúlyra kell törekedni, mivel itt munkaszervezési és 
szervezet átalakítási kérdésekrıl van szó. 

 
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint ez annál összetettebb kérdés, hogy itt döntés 
születhessen, ezért elı kell készíteni, meg kell vizsgálni, számításokkal kell alátámasztani a 
különbözı alternatívákat. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ javasolta, hogy ne kerüljön kiírásra az intézményvezetıi állásra a 
pályázat, mivel a jelenlegi vezetı még nem szerezte meg a nyelvvizsgát, így nem rendelkezik 
a pályázati feltételekkel. A jövıt illetıen, mindenképpen fontosnak tartja a további 
lehetıségek feltérképezését. 
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BAKTAI KÁLMÁN  javasolta, hogy bízza meg a képviselı-testület a jegyzı asszonyt, hogy a 
következı testületi ülésre dolgozzon ki megoldási alternatívákat, készítsen számításokkal 
alátámasztott hatástanulmányt, ami alapján dönthet a képviselı-testület. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2008.(XI.27.)Kt. számú határozata 
A Központi Konyha intézményvezetıi állására kiírandó pályázati felhívásról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 nem írja ki a pályázatot a központi konyha intézményvezetıi állására. 
 Megbízza a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályt, hogy dolgozzon 
 ki alternatívákat az intézmény hatékonyabb mőködtetésére. 
 
 Határidı: 2008. 12. 22. 
 Felelıs: Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
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 
 
Elıterjesztés a Városi Könyvtár intézményvezetıi állására kiírandó pályázati felhívásról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 210/2008.(XI.27.)Kt. számú határozata 
a Városi Könyvtár intézményvezetıi állására kiírandó pályázati felhívásról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Városi  
Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 33.) intézményvezetıi állásának  
betöltésére. 
Pályázati feltételek: 

  - szakirányú egyetemi végzettség, vagy  
   - nem szakirányú egyetemi végzettség és felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,    
   - fıiskolai könyvtárosi, közmővelıdési képzettség; 

  - büntetlen elıélet; 
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- legalább ötéves szakmai gyakorlat; 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakmai önéletrajzot; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
- a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolatát; 
- szakmai és az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési 

elképzeléseket. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való megjelenéstıl számított 30. 
nap. 
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására elıírt határidıt követı 
30 napon belül. 
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év, 2009. április 1-tıl – 2014. március 31-ig. 
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük 
benyújtani: Kenderes Város Polgármestere 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt: Bogdán Péter polgármester 
Telefon: (59) 328-109 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 3./ Városi Könyvtár 5331 Kenderes, Szent István út 33. 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
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 
 
Elıterjesztés a Városi Könyvtár intézményvezetıjének megbízásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2008.(XI.27.)Kt. számú határozata 
Mikola Istvánné intézményvezetıi megbízásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 
  2009. január 1-tıl – 2009. március31-ig megbízza 
  Mikola Istvánnét a Városi Könyvtár intézményvezetıi  

feladatainak ellátásával. 
  A megbízás idejére magasabb vezetıi pótlékát 45.000 Ft-ban  

állapítja meg. 
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  Errıl: 1./ Mikola Istvánné Városi Könyvtár vezetıje, Helyben 
   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
        Osztálya, Helyben 
   3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Szolnok, 
        Liget út 6. 
   4./ Irattár 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok bontásáról 
 
Kérdést tett fel Király Lászlóné, a feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ arról érdeklıdött, hogy mi lesz a két telek további sorsa. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a képviselı-testületnek kell dönteni, hogy mi legyen a telkek további 
sorsa. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   212/2008.(XI.27.) Kt.  számú  határozata  
Kenderes, Bem J. út 19. hrsz: 158 lakóház, Kenderes, Gárdonyi út 17.  hrsz: 1453 lakóház és 
Bánhalma, Bán T. út hrsz: 2135/1 számú óvoda épület bontásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete döntött a tulajdonát képezı  
Kenderes, Bem J. út 19. hrsz: 158 lakóház; Kenderes, Gárdonyi út 17.  hrsz: 1453  
lakóház és Bánhalma, Bán T. út hrsz: 2135/1 számú óvoda épület elbontásáról.  
Az építési hatóságtól beszerzendı bontási engedélyek jogerıre emelkedése után az  
ingatlanok elbonthatók. 

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

  2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
  3./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k , - 
 
 
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 
 
Óvodai Egység kérelme 
 
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT kérte a képviselı-testület hozzájárulást ahhoz, hogy az Óvodai 
Egységben 2009. január 1-tıl a csoporton kívüli tevékenységet ellátó 8 órás, dajkai munkakör 
megosztásra kerülhessen két részmunkaidıs státuszra. Elképzelései szerint egy nıi munkaerı 
4 órában végezné az épület takarítását, egy férfi munkaerı pedig, ellátná az udvari 
munkálatokat, kisebb karbantartási tevékenységet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával, és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   213/2008.(XI.27.) Kt.  számú  határozata  
az Óvodai Egység kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul az Óvodai 
 Egységben 2009. január 1-tıl a csoporton kívüli tevékenységet ellátó 8 
 órás dajkai munkakör - takarítói, karbantartói - részmunkaidıs státuszra  

történı átalakításához. 
 
Errıl: 1./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Helyben 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 

Egyebek: 
 
BOGDÁN PÉTER: a legutóbbi testületi ülésen vetıdött fel olyan kérés, hogy az átmeneti 
segélyek alakulásáról adjon tájékoztatást a képviselı-testület részére. A november 1-27-e 
közötti idıszakban 34 fı kért átmeneti segélyt, ebbıl 12 fı elutasításra került, 22 fı pedig 
segélyben részesült, összesen 94.500 Ft értékben. Öt fı élelmiszer utalványt kapott, 13 ezer Ft 
összegben, 17 fı pedig összesen 81.500 Ft-ban részesült. 
Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket arról, hogy Krokavecz László képviselı úrral november 
6-án a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumban tárgyalt  dr Csepi Lajos szakállamtitkár 
úrral a 4-es számú fıút elkerülı szakaszának építésével kapcsolatosan. Szakállamtitkár úrnak 
elmondták az út építésével kapcsolatos aggályaikat és jelezték a jelenlegi problémákat  és 
érdeklıdtek az elkerülı szakasz építésérıl. Szakállamtitkár úr bemutatta az út építésének 
alternatíváit, és tájékoztatta ıket arról, hogy márciusban fog indulni  Kisújszállás elkerülı 
szakaszának építése, és amikor az befejezıdik, akkor kezdıdik a kenderesi szakasz építése. 
Felvetették az út állapotfelmérésének elkészítését,  amelynek szükségességét államtitkár  úr is 
megerısítette. Az állapotfelmérést a munkálatok megkezdése elıtt, illetve befejezése után kell 
elkészíteni, és amennyiben kár keletkezik, kártérítési igénnyel léphet fel az önkormányzat. 
Felvetették továbbá két gyalogátkelıhely építésének szükségességét, amelyre államtitkár úr 
pályázati lehetıségek  igénybevételét javasolta.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: kiegészítésképpen elmondta, hogy az eddigi tervek szerint 
Kenderest és Fegyverneket  egyidıben kerülte volna el a 4-es fıút, a jelenlegi elképzelések 
szerint három variáció van az út építésével kapcsolatban. 
 
SZATMÁRI TIBOR: ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a 3-as út építésénél azok a 
települések, amelyeken keresztül fuvarozták az út építéséhez szükséges anyagot, a 
kivitelezıvel megállapodást kötöttek  a megnövekedett átmenı forgalom miatt  a település 
közútjainak felújítására.  
 
CSATÁRI LAJOS: polgármester úrnak szeretne néhány észrevételt tenni a november 16-i 
megemlékezéssel kapcsolatban, amely során elsısorban a párhuzamokra szeretné felhívni a 
figyelmet. A történelmi korszakokat nem szerencsés „összemosni”. Más korszak volt akkor, 
más korszak van most. Szerinte a beszédek hitelessége  akkor megfelelı, ha a párhuzamokat 
megfelelı eltérésekkel teszik meg. Úgy érzi, hogy Kenderes Város Önkormányzatának nem 
kell elkötelezni magát arra, hogy egy párttal közösen szervez rendezvényt. Tudomása szerint 
a képviselı-testület tagjai függetlenekbıl és FIDESZ jelöltekbıl áll. Nem valós képet 
sugároznak  Kenderes politikai beállítottságáról ha azt mutatják, hogy a Jobbikkal vannak 
szövetségi rendszerben. Véleménye az, hogy nyitottnak kell lenni másik irányba is, és az 
elkötelezettségnek semmi jelét nem kell mutatni az önkormányzatnak. Szerinte nem 
egyformán értelmezik azt a polgármesteri jogosítványt, hogy a polgármester képviseli a 
képviselı-testületet, amely szerinte egy joggyakorlási, jogi kategória. Nála ez  nem azt jelenti, 
hogy polgármester úr képviseli a képviselı-testületet, mert nem adott a képviselı-testület 
felhatalmazást, vagy megbízást a rendezvény szervezésére. Hangsúlyozza, hogy véleményét  
nem bántásképpen mondja, csupán megfontolásra javasolja.. Azt kérdezi polgármester úrtól, 
hogy nem fontolta-e meg, hogy havi költségtérítését ne általányban vegye fel, hanem 
számlával igazolva. Úgy gondolja, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben a példamutatás 
okán  szerencsésebb lenne, ha polgármester úr áttérne arra a megoldásra, hogy kiadásait 
számlával igazolja. Ezt korrekt módszer lenne, és nem lenne támadási felület. 
 
BOGDÁN PÉTER: Csatári úrtól kérdezi, hogy mondott-e valami rosszat a megemlékezésen, 
másrészrıl mi a kifogás a rendezvénnyel kapcsolatban? 
 
CSATÁRI LAJOS: félreértette polgármester úr. Nem azt mondta, hogy rosszat mondott, 
hanem  túlzásnak tartja a rendezvényen felszólalók által elmondottakat. A polgármester úr 
beszédével kapcsolatban semmi probléma nem volt, hanem a rendezvény további 
felszólalóival. Véleménye az, hogy az  önkormányzatnak nem kell szervezıként és 
rendezıként szerepet vállalni ilyen jellegő politikai rendezvényeken.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a rendezvénnyel kapcsolatban más jellegő észrevétele van. 
Kapitány úrnak is jelezte, hogy a rendırség igen nagy létszámban képviseltette magát a 
rendırség a rendezvényen, amely más rendezvényekre nem jellemzı. 
 
MAGYAR ISTVÁN: kapitány úr úgy tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy havonként küld 
tájékoztatást az illetékességi területéhez tartozó települések bőnügyi statisztikájáról. Kérdezi, 
hogy érkezett-e már ilyen tájékoztatás? 
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BOGDÁN PÉTER: nem kapott ilyen jellegő kimutatást.  A kapitány úrral más témában is 
kell egyeztetnie, mivel Enyedi Lajost december 1-tıl Kisújszállásra fogják helyezni, így 
Kenderesen csupán két rendır fog szolgálatot teljesíteni. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a mai napon Karcagon, a Karcagi Kistérségi Társulás ülésén 
kérdezte kapitány urat arról, hogy mikor lesz több rendır Kenderesen, akitıl olyan választ 
kapott, hogy majd akkor, ha lesz jelentkezı. A Karcagi Rendırkapitányság illetékességi 
területéhez tartozó települések között Kenderes a legelsı helyen van a betöréses lopások 
elkövetésében,  
 
TURI  JÁNOS: Kisújszállás város önkormányzata 300 ezer Ft benzinköltséget biztosít  
szolgálatot teljesítı rendıreinek, Berekfürdı önkormányzata pedig lakbértámogatással segíti a 
rendıröket. Célravezetı lenne, ha Kenderes város önkormányzata is kedvezmények 
nyújtásával próbálná a rendıröket a településen tartani.  
 
SZATMÁRI TIBOR: a bánhalmi fiatalok az üzletek éjszakai nyitvatartásával kapcsolatban 
keresték meg, mivel a településen nincs szórakozási lehetıség, csupán egy vendéglátó egység, 
amelynek a rendelet értelmében 22 órakor be kell zárni. Az a kérésük, hogy engedélyezzék 
számukra, hogy szombati napokon az üzlet 22 óra helyett 23 óráig maradhasson nyitva. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tud a problémáról, neki is jelezték. Amikor a képviselı-testület 
megalkotta a rendeletet, akkor is elmondta, hogy el kell telnie egy idınek ahhoz, hogy a 
gyakorlat mit igazol vissza a rendelet alkalmazása során. A fiatalok kérése rendelet-
módosítással nem oldható meg, mert üzletkörönként szabályozták azokat az üzleteket, 
amelyekre a rendelet hatálya kiterjed. Próbálnak lehetıséget találni a kérés teljesítésére, de 
véleménye szerint ezt nem a rendelet módosításával kell megtenni. 
 
BOGDÁN PÉTER: a költségtérítésével kapcsolatban elmondta, hogy azt különbözı 
szervezeteknek adományozza, illetve rendezvények lebonyolításának támogatására fordítja. 
 
CSATÁRI LAJOS:  az a véleménye, hogy  ha egyszer a Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
kér egy tájékoztatót ezzel kapcsolatosan, akkor polgármester úrnak is könnyebb lenne, ha 
számlákkal tudná igazolni költségtérítését. Emlékeztette a képviselı-testületet, hogy két év 
múlva önkormányzati választás lesz, és örülne, ha a képviselı-testület erkölcsi feladatának 
tekintené a 150 millió Ft-os adósság csökkentését, mert feltehetıen nem ilyen összetételi 
képviselı-testület fog felállni, és   nem szerencsés dolog örökölni túl nagy adósságot. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: független intézményvezetıként, a tisztesség nevében annyit szeretne 
mondani, hogy egyszer sem tudott úgy fordulni polgármester úrhoz, hogy ne segített volna 
utaztatás, versenyek támogatása céljából. Nagyon sok segítséget kapnak tıle. Ha egy 
polgármestert megválasztanak, az a fajta szavazati többség, azt is jelenti, hogy kap egyfajta 
olyan bizalmat, amelynek elégnek kell lennie ahhoz, hogy a saját lelkiismeretével 
elszámolhasson. 
 
CSATÁRI LAJOS:  ha ı hozzá fordult igazgató asszony, ı sem tagadott meg semmiféle 
támogatást és segítséget. 
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SZŐCS PÁLNÉ: ez így van. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzati törvény 9. §.-a  szerint a képviselı-testületet a 
polgármester képviseli,  tehát nemcsak azokban az esetekben, amikre Csatári úr utalt, hanem 
mindazokban az ügyekben amelyek kapcsolódnak az önkormányzat feladat-és hatásköreihez. 
Ahhoz, hogy a polgármester ezekben az ügyekben eljárjon, nem kell külön felhatalmazás a 
képviselı-testülettıl, a törvény erejénél fogva a képviselı-testületet a polgármester képviseli. 
 
CSATÁRI LAJOS: mibıl olvassa ezt jegyzı asszony? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzati törvénybıl. 
 
CSATÁRI LAJOS: ı szakirodalomból olvassa ezeket. A törvény értelmezési szövegrészét 
kell megfelelıen értelmezni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzati törvény a jogszabály, amelyet alkalmazni kell. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a közoktatási törvény lehetıséget ad az óvodában egységes 
bölcsıde-óvodai csoport létrehozására, amelyet a jövı év szeptemberében szeretnének 
beindítani. Ennek az a lényege, hogy két évet betöltött, szobatiszta gyerekek is felvehetık 
lesznek az óvodában. Lett is volna már rá igény, de nem voltak meg a feltételek, illetve míg 
nem volt meg a törvénymódosítás, nem tudták beindítani ezt a csoportot. Mivel csökken a 
gyereklétszám, minden lehetıséget próbálnak kihasználni az intézményben. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a mai nap folyamán a Miniszterelnöki Hivatal két munkatársával 
egyeztetett az okmányiroda kialakításával kapcsolatosan, akik megtekintették a kialakítandó 
helyiséget, melyet alkalmasnak találtak. Nem valószínő, hogy január 1-tıl az okmányiroda 
mőködése indulhat, mivel csak OKJ-s végzettségő okmányiroda ügyintézı végezhet ilyen 
feladatot.  Sajnos a közeljövıben ilyen jellegő képzés nem indul. A napokban kérelmet fog 
küldeni a MEH-nek, melyben határidı hosszabbítást kér az okmány iroda kialakításával 
kapcsolatban. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: az Általános Iskola nevében szeretettel hív mindenkit a hétfı adventi 
hangversenyre a katolikus templomban. Ezenkívül mindenkit hív az iskola decemberi 
programjaira. Kíván az intézmény valamennyi dolgozója nevében boldog adventet, és áldott, 
békés, gazdagabb új esztendıt. 
 
BOGDÁN PÉTER:  indítványozta, hogy a képviselı-testület munkáját a továbbiakban zárt 
ülésen folytassa. 
 
A zárt ülést követıen az ülést 20 óra 55 perckor bezárta. 
 

kmf. 
 

 
(:Bogdán Péter:)         (:Pádár Lászlóné:) 
 polgármester        jegyzı 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. november 27-én 14 
órakor tartott rendes, kihelyezett, nyílt ülésén. – 
 

 
M U T A T Ó 

 
Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 
27-i ülése napirendjének elfogadásáról     203/2008. 
 
1./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 
     megkötött megállapodás és a társulás alapító okiratának módosítására 204/2008. 
 
2./ Beszámoló az Apáczai Csere János Általános Iskola nevelı-oktató 
     munkájáról         205/2008. 
 
3./ Beszámoló a kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola  
     minıségbiztosítási programjának végrehajtásáról a 2007/2008-as  
     tanévben         206/2008. 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének 
     I-III. negyedéves végrehajtásáról      207/2008. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési 
     koncepciójáról        208/2008. 
 
6./ A Központi Konyha intézményvezetıi állására kiírandó pályázati 
     felhívásról         209/2008. 
 
7./ A Városi Könyvtár intézményvezetıi állására kiírandó pályázati 
     felhívásról         210/2008. 
 
8./ Mikola Istvánné intézményvezetıi megbízásáról   211/2008. 
 
9./ Kenderes, Bem J. út 19. hrsz: 158 lakóház, Kenderes, Gárdonyi út 
    17. hrsz: 1453 lakóház és Bánhalma, Bán T. út hrsz: 2135/1 számú  
    óvodaépület bontásáról       212/2008  
 
10/Az Óvodai Egység kérelmérıl      213/2008.  


