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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. december 22-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Dr. Ila 
Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh 
József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Bordás József 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
Bartucsek Katalin a Központi Konyha megbízott vezetıje, Pardi Sándor a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Süveges Lajos Kenderes Város 
Vízmő vezetıje, Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi önkormányzat elnöke, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje,  Farkas Sándor a 
Kisújszállási Városgazdálkodási KFT ügyvezetı igazgatója, Kása Attila a Kisújszállási 
Városgazdálkodási KFT képviselıje, Orosz Mihály aljegyzı, Márki Katalin, Kun Ildikó, 
Cselı Csilla, Koncz Éva, Mikes Ferencné köztisztviselık, Budai Dénesné, Knoch Ferencné 
érdeklıdık, Strahl Zoltán, Gerbics Dániel, Illénczfalvi-Szász Veronika, Dobó Szilárd az 
Egyesült Magyar Ifjuság (EMI) képviselıi, 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,  három fı bejelentéssel van távol, egy fı pedig késıbbre jelezte 
érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendek 
megtárgyalását. A napirend elıtt javasolta meghallgatni Strahl Zoltán az EMI képviselıjének 
tájékoztatóját a jövı évre tervezett ifjúsági-kulturális tábor szervezésével kapcsolatban. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 238/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. december 22-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k . – 
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BOGDÁN PÉTER: az Egyesült Magyar Ifjúság szervezet képviselıi megkeresték, hogy a 
jövı évben szeretnének Kenderesen ifjúsági-kulturális tábort szervezni. Kérte a szervezet 
vezetıjét, adjon tájékoztatást elképzelésükrıl. 
 
STRAHL ZOLTÁN: az Egyesült Magyar Ifjúság nevében köszönti a jelenlévıket. A Kárpát-
medencei hazafias ifjúsági szervezet tagjaiként vannak jelen. Mivel a Kárpát-medencét 
tekintik hazájuknak, tevékenységük nagy részét is eddig a trianoni határokon túl végezték. Az 
ún. „EMI táborokat” eddig Gyergyószentmiklóson (ahol közel 10 ezer fiatal vett részt) és a 
Délvidéken tartották, ahol szintén évrıl-évre nı a résztvevık száma. Az egyesület és a tábor 
célja ugyanaz, vagyis hazafias szellemben, összetartozás tudatban felneveljen egy olyan 
magyar nemzedéket, amely visszaveszi sorsuk irányítását. Régi tervük az, hogy az 
anyaországban is aktívabban megjelenjenek. Ennek részeként szerveznének EMI tábort 
Kenderesen. A mai napon megtekintették a tábor lehetséges helyszíneit, amelyek közül a 
Horthy kastély kertjét találták alkalmasnak, amelyet mind szellemiségében mind a hely 
kialakítása alapján megfelelınek találtak. A táborral kapcsolatban további egyeztetésekre van 
szükség az iskola igazgatójával. A tábort június 20-i hétvégére tervezi. Napközben elıadások, 
filmvetítések, egyéb kulturális programok, esténként pedig könnyőzenei és népzenei 
koncertek. Jellemzı, hogy minden területrıl érkeznek a táborba résztvevık, amely a magyar 
összetartozás egy kerete. A tábor szervezéséhez kéri a képviselı-testület támogatását és 
hozzájárulását. 
 
BOGDÁN PÉTER: a tábor szervezését támogatja. Úgy gondolja, hogy a magyar ifjúság 
hazafias érzése, nemzettudat fejlesztése miatt fontos. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a tábor lehetséges helyszíneit közösen megtekintették az EMI 
képviselıivel, amelyek közül a legmegfelelıbb a Horthy kastély udvara. İ, mint települési 
képviselı, és mint az intézmény pedagógusa támogatja az elképzelést. 
 
Krokavecz László kiment a terembıl, a képviselı-testület létszáma 9 fı. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy egy elvi támogató határozatot hozzanak az EMI tábor 
Kenderesen történı megszervezésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 239/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesen megszervezésre kerülı EMI tábor elvi támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete meghallgatta az 
 Egyesült Magyar Ifjúság szervezet képviselıinek tájékoztatóját, és úgy 
 döntött, hogy elviekben támogatja az EMI tábor Kenderesen történı 
 megszervezését. 
 
 Errıl: 1./ Egyesült Magyar Ifjúság képviselıje Szolnok, 
  2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
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  3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, 
       Szent István út 27. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
Krokavecz László visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 10 fı. 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
FARKAS SÁNDOR: az elsı beterjesztett elıterjesztés alapján az  „A” változatban 7 %-os 
díjemelést terjesztettek elı. A jegyzı asszonnyal folytatott közös megbeszélés eredményként 
került beterjesztésre a „C” alternatíva, amit azonban a bizottság nem támogat. Örömmel 
tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a számlák gépi feldolgozása megtörtént, így bízik abban, 
hogy a jövıben a számlázással és könyveléssel kapcsolatos panaszok jelentısen csökkennek. 
A szelektív hulladékgyőjtési rendszer bevezetésével kapcsolatban pozitív tapasztalatai 
vannak, és már 2009-re megkötötték a szerzıdést az ÖKOPANNON Kht-val. Október 
hónapban tájékoztatást tartottak a pedagógusok részére, megérkeztek a tanulók részére az 
oktatási segédanyagok is, amelyeket a Kht. térítésmentesen biztosít. Lehetıség lesz a 
következı évben Kenderesen is különbözı rendezvényekkel, programokkal elısegíteni a 
környezettudatos nevelést.  
 
Dr. Ila Erzsébet megérkezett, a képviselı-testület létszáma 11 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyeztetést folytattak a közelmúltban a Városgazdálkodási Kft. 
munkatársaival. Kezdeményezte a jelenleg érvényben lévı szerzıdés módosítását, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem tudja vállalni a jövıben, hogy a 
díjhátralékosok helyett átutalja a hulladékszállítási díjhátralékot a Kft-nek. A szolgáltatónak 
meg kell tenni minden lépést annak érdekében, hogy a díjhátralékait beszedje, az 
önkormányzatnak pedig (mint adóhatóság) segítséget kell nyújtani ebben. Javasolta, hogy a 
képviselı-testület csak a díj mértékérıl döntsön, a szerzıdés módosításakor viszont vissza 
kell térni a rendelet módosítására is. 
 
FARKAS SÁNDOR: a „C” változatban szereplı díjtételre vonatkozóan terjesztették elı a 
rendelet-tervezet javasolt módosításait. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta a rendelet-tervezet tárgyalásának elnapolását, és kérte, hogy 
csak díjtétel mértékérıl döntsön a testület. 
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DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és véleményük 
szerint a következı évben már nem tudja az önkormányzat vállalni a tartozások 
megelılegezését. A díjtétel vonatkozásában az „A” változatot támogatta a bizottság. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet, és 
11 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2008.(XII. 30.) rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K e n d e r e s, 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz díjának 
megállapítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süveges Lajos. 
 
SÜVEGES LAJOS: a csekken történı fizetési rendszer bevezetése jól sikerült, a 
vízdíjtartozások éves szinten csökkentek. Gondot okoz a közkifolyókat igénybe vevık 
tartozásának beszedése, mivel a közkifolyót nem tudják korlátozni. A számlák postai úton 
történı kézbesítése a kezdeti ellenállás után már elfogadottá vált és elısegíti a pontosabb, 
határidıre történı fizetést. A vízmőnél keletkezett többletbevételbıl a VOLVO árokásó gép 
önerejét fizették ki. A 2008. évi árak megállapításakor a fogyasztás növekedésére számítva 
nem került sor díjemelésre. Az adatok azonban azt támasztják alá, hogy a lakosság ivóvízen is  
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igyekszik takarékoskodni, melynek eredményeként a felhasználás 3000 m3-el csökkent. A 
következı évek fontos feladata a vezetékrendszer körgyőrőssé alakítása, mert ennek 
megvalósítása nélkül az Ivóvízminıség-javító Program beruházásai, technológiai 
korszerősítései nem hozhatnak kedvezı változást a kutaktól, illetve a kezelési helytıl 
távolabbi pontokon. Az ammóniával kapcsolatos minıségjavítási lehetıségre ugyancsak a 
fenti megoldás jelenthet átmeneti megoldást az Ivóvízminıség-javító Program befejezéséig.  
A befektetéshez anyagi forrást az önkormányzat nem tud biztosítani, így egyik lehetıségként 
felmerülhet a díjba épített fejlesztési költséghányad, amelyet a költségek csökkentése 
érdekében csak korszerősítésre, az ehhez szükséges tervek elkészítésére, illetve 
tartalékképzésre lehetne fordítani. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: átutalással egyenlíti ki a vízdíj számláit, ennek ellenére csekket is kap. 
 
SÜVEGES LAJOS: ennek az az oka, hogy csak egyféle számlával dolgoznak, amin rajta van 
a csekk is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért azzal, hogy valahol el kell kezdeni a fejlesztéseket. 
Támogatja a fejlesztési költséghányad vízdíjba történı beépítését, javasolja, hogy a 
rendeletben külön kerüljön feltüntetésre ez az összeg. 
 
DR. ILA ERZSÉBET a Pénzügyi Bizottság a II. változat elfogadását javasolta. Pontosan meg 
kell határozni a fejlesztési költséghányad célját, és el kell különíteni az ebbıl befolyt 
pénzösszeget. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: színvonalasan összeállított anyagról van szó. Örömmel hallott a 
vezetékrendszer körgyőrőssé történı átalakításáról, tekintettel arra, hogy több lakossági 
panasz érkezett hozzá is a pangó víz miatt. Célszerőnek tartja a fejlesztések elkezdését, és 
javasolja a II. változat elfogadását a képviselı-testületnek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Az önkormányzati 
tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet-
tervezetet, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
22/2008.(XII. 30.) rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott  

ivóvíz díjának megállapítására 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
K e n d e r e s, 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süveges Lajos. 
 
SÜVEGES LAJOS az áremelés 14 forintos mértékét befolyásolta az 1 millió forintos 
önkormányzati támogatás elmaradása. A vízdíjhoz hasonlóan a szennyvízdíjnál is javasolja a 
fejlesztési költséghányad beépítését a díjba. A fejlesztési költséghányadból befolyó összeg 
külön számlán kerül elhelyezésre. A szennyvíz mennyiségének növekedése kedvezıen 
befolyásolja a díjakat. A telep – jelenlegi állapotában – még 21.000 m3/év kihasználatlan 
befogadóképességgel rendelkezik. A kapacitás teljes kihasználása megtakarítást 
eredményezhetne az 1 m3 szennyvízre esı költségekben. Mintegy 300 háztartást kellene 
bekapcsolni a szolgáltatásba, olyan területeken, ahol nem szükséges új átemelı építése, 
hanem a meglévı csıhálózatra lehetne rácsatlakozni. További költségcsökkentést csak 
befektetéssel lehet elérni, azaz a jövıbeni kisebb egységárat a befolyó szennyvíz 
mennyiségének növelésével lehet elérni. A késıbbiekben központilag fogják megállapítani, 
hogy milyen költségeknek kell szerepelni a díjakban. Jelenleg a díjakban nem szerepel az 
amortizáció. A vízterhelési díj nem sokat változott. A vízterhelési díj összegét az APEH-nak 
kell átutalni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. ILA ERZSÉBET a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a II. változat 
elfogadását javasolja a képviselı-testületnek. A fejlesztési költséghányadból befolyó összeget 
elkülönített számlán kell kezelni, és csak a képviselı-testület dönthet a felhasználás céljáról. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy mely utcákat lehet új átemelı építése nélkül 
bekötni a hálózatba. 
 
SÜVEGES LAJOS több ilyen utca van a településen, de ezeket nem szeretné megnevezni. 
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: ez 9,2 %-os emelést jelent. Véleménye szerint a lakosság nem tudja, 
hogy az önkormányzati támogatás csökkenése miatt ilyen magas a díj. Nem javasolja a 
szennyvíz esetében a 2 %-os fejlesztési költséghányad beépítését a díjba, mert ez már így is 
elég magas. Véleménye szerint meg kell keresni a szennyvíznél keletkezı melléktermék 
értékesítésének lehetıségét, és az ebbıl befolyt összeget fel lehet használni a késıbbiekben 
fejlesztésre. 
 
SÜVEGES LAJOS: az iszapért nem fizetnek, mivel tudják, hogy úgy is el kell szállítatni. A 
komposztáló megvalósításához sok pénzre lenne szükség, komoly feltételeknek, elıírásoknak 
kell megfelelni. A 2 %-os fejlesztési költséghányad összegét például a komposztáló 
megvalósításához is fel lehetne használni. Véleménye szerint ez az emelés nem olyan 
mértékő, amit nem tudnak a családok kifizetni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a szennyvízberuházást két ütemben kívánta a testület 
megvalósítani. Az elsı ütem elkészült, érdeklıdött, hogy a második ütemnek elkészültek-e 
már a tervei. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a II. ütem tervrajzai még nem készültek el. 
 
BOGDÁN PÉTER a szennyvíz rákötések számáról érdeklıdött. 
 
SÜVEGES LAJOS: a rákötések száma 980 lakás, ami 95 %-os. A vízterhelési díj ebben az 
évben már eléri a 100 %-ot, így várhatóan a maradék 5 % is rácsatlakozik a szennyvízre. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a fejlesztési költséghányadot a vízmőnek külön kell kezelni. 
Amennyiben a városon belül fejlesztésre kerül sor, azt a vízmő saját maga is meg tudja 
valósítani. Az iszap komposztálásának megvalósítására reális esélyt lát. Meg kell találni a 
komposztáló kialakítására legalkalmasabb helyet. A komposztálóból többletbevételt lehetne 
elérni. 
 
SZATMÁRI TIBOR: a bánhalmi biogáz üzemnél is keletkezik iszap, amelyet elszállítanak 
komposztálásra. 
 
SÜVEGES LAJOS: a bánhalmi biogáz üzemben az ottani technológia miatt nem lehet 
felhasználni a szennyvíztelepen keletkezı iszapot. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT az I. változat elfogadását javasolja a képviselı-testületnek. 
Véleménye szerint nem szabad túl nagy terhet róni a lakosságra. 
 
SZATMÁRI TIBOR a II. változat elfogadását javasolja, tekintettel arra, hogy a következı 
évben az önkormányzati támogatás megvonása miatt ismét magasabb lesz az áremelés, így 
fejlesztésre jövıre sem tudnak elkülöníteni forrást. Úgy gondolja, hogy minél tovább 
halogatják, annál nehezebb lesz a következı években dönteni a fejlesztési alap létrehozásáról.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ a gazdasági válság miatt, sokkal nehezebb helyzetbe kerül a lakosság, 
így nem javasolja ezt a magas áremelést. 
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SÜVEGES LAJOS: amennyiben megszavazzák ebben az évben a fejlesztési költséghányad 
beépítését, úgy az már a következı évben, a díjban nem jelent többletnövekedést. 
 
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetben szereplı szennyvízdíjra 
vonatkozó két változatot. 
 
I. változat: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2 fı támogató, 7 fı elutasító, 
és 2 fı tartózkodása mellett elutasította. 
 
II. változat: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 9 fı támogató, 2 fı elutasító 
szavazatával támogatta. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a szennyvíz-szolgáltatási 
díjak ármegállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 9 fı támogató és 2 fı elutasító 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
23/2008.(XII. 30.) rendelete 

 
a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról 

 
 
 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K e n d e r e s, 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete az élelmezési nyersanyag költség megállapítására 
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT sokallja a 10 %-os emelést. Az a gond, hogy a fizetések nem 
emelkednek, egyre kevesebben fizetnek térítési díjat az óvodában. Ilyen mértékő áremelés 
esetén egyre több lesz az a szülı, aki már ebéd elıtt el fogja vinni a gyermeket az óvodából, 
mert nem tudja kifizetni a térítési díjat.  
 
BUDAI DÉNESNÉ: a konyhával szemben követelményként merül fel az egészséges, 
korszerő táplálkozás biztosítása. A jó minıségő baromfi, zöldség, gyümölcs étrendbe történı 
beépítésének költségét meg kell fizetni.  
 
BÍRÓ CSABA egyetért az élelmezésvezetı által elmondottakkal. A képviselı-testület nem 
kérheti számon a konyhától az egészséges étkeztetés megvalósítását, ha nem biztosítja az 
ehhez szükséges nyersanyagnormát. Véleménye szerint az önköltséget szociális alapon nem 
lehet meghatározni. Arra, hogy az adott intézmény ellátottjai tekintetében, milyen intézményi 
térítési díjat, illetve milyen személyes térítési díjat határoz meg, arra meg vannak a megfelelı 
lehetıségek, szabályok. 
 
MAGYAR ISTVÁN érdeklıdött, hogy ezek a nyersanyag árak milyen szempontok alapján 
kerültek megállapításra. 
 
BÍRÓ CSABA: a várható élelmiszer nyersanyagköltségek változását, a várható infláció 
mértékét kell figyelembe venni azoknál a beszállítóknál, ahol még nem ismert az ár. 
 
MAGYAR ISTVÁN: ebben az évben kezel 80 Ft-tal csökkent a gázolaj ára. Az élelmiszer 
beszállítók a 300 Ft-os gázolajárakhoz igazították költségeiket. Amennyiben jövıre ez a 
norma megmarad, úgy a konyhai étkeztetésnél minıségi javulást vár. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az alacsony gázolajárakkal szemben még nem tapasztalható a 
beszerzési árak csökkenése. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az élelmezési nyersanyag 
költség megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2008.(XII. 30.) rendelete 

 
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására 
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K e n d e r e s, 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ../2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az 
ellátottak személyi térítési díjának megállapítására 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ szeretné, ha a jövıben az intézményvezetı legalább a területét érintı 
napirendi pont tárgyalásakor jelen lenne. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
25/2008.(XII.30.) rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,  

és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására 
 

 
 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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K e n d e r e s , 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester                     jegyzı 
 
 
 
 
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 
 
Kenderes Város Önkormányzata képviselı-testületének …/2008.(XII.30.) rendelet-
tervezete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BOGDÁN PÉTER a körzeti megbízotti állás betöltése egyre sürgetıbbé válik, ezért javasolta, 
hogy a Kenderes, Szent István út 32. szám alatti lakás lakbérét jelképes, 1.000 Ft/hó 
összegben állapítsa meg a Képviselı-testület. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA a körzeti megbízotti lakással kapcsolatban javasolta, hogy a 
rendırt abban az esetben illesse meg ez a jelképes 1.000,- Ft-os lakbér, ha legalább két évig a 
településen teljesít szolgálatot. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy az ingatlan bérbeadásból- és eladásból származó 
bevételekbıl az elkülönített számlán mennyi összeg van. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ az önkormányzat komfortnélküli lakásainak számáról érdeklıdött. 
 
KONCZ ÉVA: egyedül a Kenderes, Szent I. út 43. szám alatti lakás komfortnélküli, de abban 
nem lakik senki. 
 
BOGDÁN PÉTER szavazásra tette Dr. Barta Zsuzsanna javaslatát, miszerint a Kenderes, 
Szent I. út 32. szám alatti lakás 1.000 Ft/hó kedvezményes lakbére abban az esetben illesse 
meg a rendırt, ha legalább két évig a településen teljesít szolgálatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhangzott javaslatot 5 fı támogató, 5 
fı elutasító és egy fı tartózkodása mellett elutasította. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzati lakások 
lakbérének megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 11 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
26/2008.(XII.30.) rendelete 

 
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 

 
 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
K e n d e r e s , 2008. december 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester                     jegyzı 
 
 
 
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 az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésére 2009. 
január 1-tıl 
 
H o z z á s z ó l á s ok 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a fodrászat épületében egyénileg fizetnek bérleti díjat a bérlık. A 
jelenlegi bérlık határozzák meg, hogy hány fı dolgozhat az épületben, ez viszont a tulajdonos 
érdekeivel ellentétes. Javasolta, hogy egy késıbbi idıpontban kerüljön felülvizsgálatra a 
Szent István út 56. szám alatti épület bérleti szerzıdése. Érdeklıdött, hogy a Szent I. út 32. 
szám alatt lévı KMB iroda bérleti díja miért ilyen magas. 
 
KONCZ ÉVA: a bérleti díj azért ilyen magas, mivel a helyiségbérleti díjat a felek 
megegyezése alapján kötötték ki. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendırkapitányság egy 
meghatározott díjjal kötötte meg 1998-ban a jelenleg is élı szerzıdést és az évek során ez a 
díj került folyamatosan emelésre. A magas díj abból adódik, hogy eredetileg is magasabb volt 
a meghatározott díj a többi helyiségekhez viszonyítva. 
 
MAGYAR ISTVÁN az ügyvédek nagyon kevés bérleti díjat fizetnek, véleménye szerint ezt át 
kellene gondolni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az ügyvédek helyiségbérletével folyamatosan gond van. A napokban a 
harmadik ügyvéd is jelezte, hogy a hivatalban kíván ügyfélfogadást tartani heti három  
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alkalommal. Nagyon kellemetlen, hogy a hivatalnak kell alkalmazkodni az ügyvédek 
ügyfélfogadási rendjéhez, mivel nem tudnak külön helyiséget biztosítani, ezért javasolta, hogy 
február 1-tıl mondják fel a szerzıdéseket az ügyvédekkel. A Családsegítı Szolgálat 
épületében szeretett volna helyet biztosítani az ügyvédeknek, de az intézményvezetı nem 
tudja folyamatosan biztosítani a helyiséget. Egyébként a településen található több bérelhetı 
épület, amely alkalmas lenne az ügyvédi ügyfélfogadásra. 
 
SZŐCS PÁLNÉ intézményvezetıként elmondhatja, hogy gyakorta szorul jogi tanácsadásra. 
Több helyen mőködik, hogy meghatározott alkalmanként az intézményvezetıknek, az 
önkormányzatnak ingyenesen biztosítanak jogi tanácsadást az ügyvédek. Célszerőnek tartaná, 
ha a településen is bevezetnék ezt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a különbözı fórumokon jelenleg is biztosított az ingyenes jogi 
tanácsadás. Ezeket a szolgáltatásokat anélkül is igénybe lehet venni, ha itt nem biztosítanak 
helyiséget az ügyvédeknek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elmúlt évben szóba került a vasbolt épületének felújítása. 
Érdeklıdött, hogy a bérlı elvégezte-e a felújítást. 
 
FODOR IMRE: a statikussal átnézték az épületet, és tájékoztatták a bérlıt, hogy milyen 
munkálatokat lehet elvégezni állagjavítás céljából. A bérlı a tervezett felújításokról még nem 
nyújtotta be a költségvetést. Tudomása szerint a vizesblokkot és az öltözıt szeretné felújítani 
a vállalkozó, melynek költségeit a bérleti díjba beszámítják. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 240/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati 
 tulajdonban álló helyiségek bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztést 
 megtárgyalta. A nem lakás célú ingatlanok bérleti díját 2009. január 1-jével 
 20 %-kal növeli. 
 
 Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3. JNSZM Rendırfıkapitányság 5000 Szolnok, Baross út 39. 

4./ Dr. Ágotai Tibor 5310 Kisújszállás, Deák F. út 7. 
5./ Dr. Varga Zoltán 5310 Kisújszállás, Dózsa Gy. út 1. 
6./ Csíki Endre 5310 Kisújszállás, Kun Béla utca 13. 
7./ Fodrászat 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
8./ Global Travel Kft. 5235 Tiszabura, Dózsa Gy. út 128. 
 
é r t e s ü l n e k . –  
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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 
 
Beszámoló a Cigánykisebbségi Önkormányzat munkájáról 
 
PENTI GUSZTÁV: a beszámolóban leírt feladatokat teljesítette a Cigánykisebbségi 
Önkormányzat. Érdeklıdött, hogy a Bőnmegelızési Csoport évente miért csak 30 ezer forint 
támogatást kap. Ebbıl az összegbıl a 10-15 fıs csoportnak szinte semmit nem tud venni. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a felvetett kérdésre a költségvetés összeállításánál térjenek 
vissza. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 241/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Cigánykisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Cigánykisebbségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót, 
 és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 
 
 Errıl: 1./ Penti Gusztáv Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
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 
   
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy a 
hivatalban mőködik-e minıségbiztosítási rendszer. A beszámolóban nem tért ki a 
minıségbiztosítási rendszerre, de 2001. óta folyamatosan mőködtetik a rendszert. A lakossági 
megelégedettséget kérdıív segítségével mérik, amit minden évben a képviselı-testület hagy 
jóvá. Kérte a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, azzal a szándékkal, hogy a 
jövıt illetıen még inkább meg tudjon felelni a hivatal a szolgáltató jellegő közigazgatás 
követelményeinek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: az Ügyrendi és Jogi Bizottság megtárgyalta a hivatal munkájáról 
készített beszámolót. Az összeállított anyag nagyon alapos, áttekinthetı, adatokkal 
alátámasztott. A beszámolón keresztül átfogó képet kaphattak a hivatalban folyó sokrétő 
munkáról. Az anyagból kitőnik, hogy több területen igen leterheltek az ügyintézık. A 
bizottság tagjai elfogadásra javasolják a beszámolót. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: a hivatal dolgozói jó munkakapcsolatot alakítottak ki az általános iskolával, 
amelyért ezúton mond köszönetet. A köztisztviselık segítıkészek, az intézménnyel közösen 
elvégzendı feladatokban nagyon jól együtt tudnak mőködni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: intézményvezetıként és képviselıként is maximális 
segítséget és támogatást kap a munkájához. 
 
SÜVEGES LAJOS: a hivatal dolgozói korrekt munkakapcsolatot alakítottak ki a vízmő 
dolgozóival. 
 
PARDI SÁNDOR: intézményvezetıi megbízásához megköszönte a képviselı-testület 
bizalmát, bízik abban, hogy a hivatallal sikerül jó munkakapcsolatot kialakítania és sikerül 
kölcsönösen elısegíteni egymás munkáját. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS elfogadásra javasolta a hivatal munkájáról szóló beszámolót. 
 
BOGDÁN PÉTER gratulál a jegyzı asszonynak és a hivatal apparátusának, kívánja, hogy a 
jövıben is hasonló színvonalon végezzék munkájukat. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 242/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Polgármesteri Hivatal tevékenységérıl szóló beszámolót és azt az 
 alábbi feladatok meghatározásával elfogadja: 

1. Az önkormányzati intézmények átszervezésébıl adódó többlet feladatok 
végrehajtását megfelelı munkaszervezéssel szükséges biztosítani. 
Határid ı:  2009. 01. 01. 
Felelıs:  Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetı 

2. Gondoskodni kell az okmányirodai ügyintézéshez szükséges személyi és  
tárgyi feltételek megteremtésérıl. 
Határid ı:  2009. 07. 01. 
Felelıs:  Pádár Lászlóné jegyzı 

3. Törekedni kell a nemzeti és uniós pályázati lehetıségek felkutatására, és a 
 pályázatok szabályszerő összeállítására. 
Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  Orosz Mihály aljegyzı 
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4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a testületi döntések végrehajtásának  
megszervezésére. 
Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  Pádár Lászlóné jegyzı 

5. A közigazgatás szolgáltató jellegének erısítése valamennyi köztisztviselı feladata. 
Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  köztisztviselık 

6. Törekedni kell a hivatal pénzeszközeivel való szigorú gazdálkodásra. 
Határid ı:  folyamatos 
Felelıs:  Pádár Lászlóné jegyzı 

 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, helyben 
 
  é r t e s ü l n 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 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az Észak-
alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kirendeltsége 
által végzett felügyeleti ellenırzésekrıl 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a köztisztviselık közül kiemelte a gyámügyi területen Mikes Ferencné, 
személyügyi ügyintézés területén Lódi Jánosné, titkársági munka területén Kun Sándorné, 
építésügyi igazgatás területén Kerekes Sándor, a szabálysértés területén Koncz Éva, és az 
anyakönyvi igazgatás területén Ácsné Lévai Éva kiemelkedı munkavégzését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 243/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál végzett felügyeleti ellenırzésekrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Pádár Lászlóné jegyzı tájékoztatóját a Polgármesteri Hivatalban 
 az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun- 
 Szolnok Megyei Kirendeltsége által végzett felügyeleti ellenırzésekrıl 
 és azt tudomásul veszi. 
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 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
 
11.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi 
ellenırzése során az Állami Számvevıszék által feltárt hiányosságok megszüntetésére 
készített intézkedési terv elfogadására 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: városi önkormányzatként most volt az elsı Állami Számvevıszéki 
vizsgálat. A lefolytatott ellenırzés mélyrehatóbb, aprólékosabb volt, mint a községek 
tekintetében. Az ellenırzés kiterjedt a nemzeti és EU-s pályázati források szabályszerő 
felhasználására is. A gazdálkodási résznek fel kell nıni a városi ranghoz, hiszen ez a létszám 
a gazdálkodásunkban nagyon nagy odafigyelést igényel az összeférhetetlenségi szabályok 
miatt is. Januártól növekszik a létszám, de ezzel egy idıben a feladat is megszaporodik az 
önállóan gazdálkodó intézmények könyvelési munkájával. Bízik abban, hogy a feladatok 
megfelelı elosztásával sikerül úgy megszervezni a munkát, hogy egyenlı leterheltség mellett 
ki tudják küszöbölni azokat az esetleges szabálytalanságokat, amelyek eddig a kevés 
létszámból adódtak. 
 
Kérdést tett fel Eszteró Imréné, a feltett kérdésre Pádár Lászlóné jegyzı válaszolt. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy az intézkedési terv 7/a. pontjában 
megfogalmazott feladatokat ki fogja elvégzi. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a FEUVE rendszer kialakításával függ össze. A vizsgálat egyik 
sarkalatos pontja pontosan az ellenırzés folyamatosságának a biztosítását hiányolta. Az 
elmúlt évben már külön megbízás alapján sor került külsı ellenır bevonására, tekintettel arra, 
hogy a FEUVE rendszer és a belsı ellenırzési kézikönyvben foglalt szabályozásokat nem 
tudták biztosítani a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás belsı ellenırével. A jövıben 
Csehné Köteles Rozália belsı ellenırrel fogják biztosítani. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint a belsı ellenırnek és a könyvvizsgálónak is 
nagyobb figyelmet kell fordítani a jövıben az ellenırzésekre. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 



-    18     - 
 
 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 244/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi  Állami Számvevıszéki 
ellenırzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Kenderes Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. 
 évi Állami Számvevıszéki ellenırzése során feltárt hiányosságok 
 megszüntetésérıl szóló intézkedési tervet, és azt a jegyzıkönyv 
 melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
12.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2009. évi célok 
meghatározására 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény értelmében a helyi 
önkormányzat esetében a köztisztviselık teljesítménykövetelményét képezı célokról a 
képviselı-testületnek kell dönteni. A 2009. évi kiemelt célok között szerepel az európai 
parlamenti választások lebonyolításával kapcsolatos feladat, valamint az okmányiroda 
mőködtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az okmányirodát az 
európai parlamenti választás lebonyolítása után, 2009. július 1-tıl szeretné mőködtetni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 245/2008.(XII.22.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2009. évi célok meghatározásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztisztviselık 
 jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében 
 kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények  
 alapját képezı 2009. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
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 1./ A képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködésének biztosítása. 
2./ Az önkormányzat 2009. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak 

maradéktalan végrehajtása a takarékos gazdálkodás követelményének 
figyelembevételével. 

3./ A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz 
kapcsolódva kell kialakítani. Gondoskodni kell a költségvetési koncepció, 
költségvetési javaslat és beszámolók határidıre történı elkészítésérıl. 

4./ A pénzügyi gazdálkodás során törekedni kell az önkormányzat 
fizetıképességének megırzésére, a pénzügyi egyensúly megtartására. 

5./ Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával 
növelni kell az adóbevételeket. 

6./ Az önkormányzat által fenntartott intézmények belsı ellenırzési tervének 
ütemezett végrehajtása, szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos 
figyelemmel kísérése, segítése. 

7./ Az európai parlamenti képviselık választásának törvényes lebonyolítása. 
8./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött Együttmőködési 

Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartása. 
9./ A beruházások és felújítások lebonyolítása során kiemelt fontosságú a 

költségek helyes meghatározása, a mőszaki és pénzügyi feladatok határidıre 
történı teljesítése, a gazdaságossági szempontok kiemelt érvényesítése. 

10./ A közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítása. 
11./ Az Európai Uniós és hazai pályázati lehetıségek átfogó feltérképezése, s 

ezeknek az önkormányzat által történı minél szélesebb körő hasznosítása és 
kihasználása. 

12./ Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közszolgáltatások körébe tartozó 
intézmények és szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat 
igénybe vevı polgárok megelégedettségének javítását.  

13./ Folyamatosan keresni kell a munkaerıpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel 
kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetıségét. 

14./ Kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi rendeletek, határozatok 
hatályosulásának folyamatos vizsgálatára, a szükséges módosítások idıbeni 
elıterjesztésére, valamint az önkormányzati normák folyamatos 
jogharmonizációjára. 

15./  Fokozott figyelmet kell fordítani a képviselı-testületi határozatokban 
meghatározott feladatok maradéktalan betartására, és a határidık pontos 
betartására. 

16./ Az önkormányzat által fenntartott intézmények mőködésének, gazdálkodási 
tevékenységének segítése. 

17./ Szakmai közremőködés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési 
Társulás munkájában. 

18./ Az Észak-alföldi Régió ivóvízminıség-javító Program II. ütemében való 
részvétel kapcsolatos feladatok. 

19./ A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı feladatok kiemelt kezelése, 
különös tekintettel az informatikai fejlesztések idıarányos végrehajtására.  

20./ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási 
feladatainak bonyolítása. 
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21./ Az Állami Számvevıszék 2008. évi ellenırzése során javasolt feladatok 

végrehajtása. 
22./ Az önkormányzat három önállóan gazdálkodó intézményeinek részben 

önállóan gazdálkodó teljes jogkörővé válásával kapcsolatos többlet feladatok 
végrehajtása. 

23./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek következetes alkalmazása és 
betartása, a hatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának 
javítása, az ügyintézési határidı rövidítése. 

24./ A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerő hivatali 
mőködés követelményeinek megtartása. 

25./ A köztisztviselık szakmai felkészültségének további javítása, képzésük, 
továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

26./ Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 
elıírásainak gyakorlati érvényesítése 

27./ Az okmányiroda mőködtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása. 

28./ A hivatali folyamatok minıségbiztosítási követelményeknek megfelelı 
ellátása. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, Helyben 
 

  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
13.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Tájékoztató Pádár Lászlóné jegyzı teljesítményértékelésérıl 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy a jegyzı 2008. évi teljesítménycéljai a 
képviselı-testület 14/2008.(I.30.) Kt. számú határozata, valamint a munkaköri leírás alapján 
került meghatározásra. Ismertette a kitőzött célokat és azok értékelését. Összességében 
megállapította, hogy a jegyzı közigazgatási ismeretei, szakmai jártassága, vezetıi készsége, 
ítélıképessége alapján kiválóan megfelel a hivatal vezetésére. A kitőzött teljesítménycélokat 
teljes mértékben teljesítette. Munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi 
változásokat, képzéseken, továbbképzéseken vesz részt. Szorgalma, igyekezete, hivatástudata 
példaként szolgál valamennyi köztisztviselı számára. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 246/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Pádár Lászlóné jegyzı teljesítményértékelésérıl készített tájékoztatóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Bogdán Péter polgármester elıterjesztését Pádár Lászlóné jegyzı 
 2008. évi teljesítményértékelésérıl. 
 A tájékoztatót a Képviselı-testület tudomásul vette. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
14.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
a) Elıterjesztés a Központi Konyha további mőködtetésére 
 
 
BOGDÁN PÉTER az elmúlt ülésen a képviselı-testület megbízta a Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályt, hogy a Központi Konyha további mőködtetését vizsgálja meg és 
dolgozzon ki megoldási lehetıségeket. Az elıterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
megtárgyalta. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA: a bizottság megtárgyalta a Központi Konyha további 
mőködtetésérıl szóló elıterjesztést. Az intézménynél problémát okoz, hogy a vezetı nem 
rendelkezik megfelelı iskolai végzettséggel. A bizottság az elıterjesztett alternatívák közül 
javasolja, hogy a Központi Konyha, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény kerüljön 
megszüntetésre, és feladatait – mint önálló szakfeladat – a már rendelkezésre álló személyi és 
tárgyi feltételekkel együtt a Polgármesteri Hivatal lássa el. Véleménye szerint ez a módosítás 
minıségi javulást is eredményezhet a konyha munkájában. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért a bizottság javaslatával és támogatja azt. Az étkeztetésben 
mindenképpen minıségi javulást vár. Szeretné, ha a konyha be tudna kapcsolódni a város 
vendéglátásába és hétvégeken, nagyobb városi rendezvényeken étteremként mőködhetne. A 
korábbi ígéretnek megfelelıen szeretné, ha jövıben az étrend összeállításánál figyelembe 
vennék a tartós betegek, egyéni étkeztetést igénylı emberek (cukorbetegek, lisztérzékenyek 
stb.) igényeit is. 
 
KNOCH FERENCNÉ: az intézmény a városba látogató nagyobb csoportok részére három 
menüsorból álló étlapot állított össze. Elızetes bejelentkezés alapján, fıleg a nyári 
hónapokban tudják biztosítani a turisták étkeztetését, eddig azonban ilyen jellegő igény nem 
merült fel. 
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BARTUCSEK KATALIN a sajátos étkezési igénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a Területi 
Gondozási Központ munkatársainak a segítségével végeztek felmérést, de nem volt ilyen 
jellegő igény. 
 
KNOCH FERENCNÉ a gyerekek vonatkozásában is fel szerették volna mérni az igényeket, 
de nem kaptak felvilágosítást, mert ilyen adatokat nem lehet kiadni. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS nem javasolta az intézmény mőködtetésével kapcsolatos 
módosítást, tekintettel arra, hogy az elvárt minıségi javulást a jelenlegi formában is meg lehet 
valósítani. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT véleménye szerint nem célszerő halogatni a döntést. A 
Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményével ért egyet és azt javasolta elfogadni. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy az elıterjesztett alternatívák alapján hozzon döntést a mai 
ülésen képviselı-testület. A konyha mőködtetésével kapcsolatban szükségesnek tartja a 
változtatást, így a bizottság javaslatát támogatja. 
 
SZATMÁRI TIBOR javasolta, hogy a Központi Konyha a Polgármesteri Hivatalhoz kerüljön 
önálló szakfeladatként. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a Központi Konyha a 
Polgármesteri Hivatalhoz kerül önálló szakfeladatként, abban az esetben a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát is módosítani szükséges. 
 
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta Tapasztó Szabolcs javaslatát, mely szerint ne 
döntsenek, ne változtassanak a konyha jelenlegi mőködtetési formájáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 1 fı igen szavazatával és 10 fı nem 
szavazatával elutasította a javaslatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató és 1 fı elutasító 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 247/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
a Központi Konyha további mőködésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 2009. január 1-tıl a felügyelete alá tartozó Központi Konyha részben 
 önállóan gazdálkodó költségvetési szervet megszünteti azzal, hogy 
 jogutódjaként a Polgármesteri Hivatalt jelöli meg. A megszüntetı okirat 
 a jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 A Központi Konyha alapító okiratában meghatározott feladatok el- 
 látásának kötelezettségét – az abban foglalt feladatok változatlanul 

hagyásával együtt elıírja. Ezzel egyidejőleg a 10/2008.(I.30.) Kt.  
számú határozat hatályát veszti. 

 Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı 
 Határid ı: 2009. január 1. 



-    23     - 
 
 
 

 Errıl: 1./ Központi Konyha Kenderes, Szent István út 52. 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
b) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 248/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést,  
melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagy.  
Ezzel egyidejőleg a 139/2008.(VIII.12.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
Errıl: 1./ Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Kenderes, Szent I. út 56. 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 

3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 

     Szolnok, Liget út 6. 
 
é r t e s ü l n e k . – 

  
 

15.  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 pályázatírás ellátásának lehetséges megoldásairól 2009. évben 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint nem célszerő dönteni ebben a kérdésben addig, amíg 
nem határoz a képviselı-testület a kötvény kibocsátásról. Sikeres pályázatok benyújtására 
csak a pályázatokhoz szükséges önerı biztosításával van lehetıség. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért a jegyzı asszony véleményével. A döntés elıtt városi és 
intézményi szinten ki kell dolgozni a fejlesztési elképzeléseket, az elérendı célokat, meg kell 
vizsgálni a pályázati lehetıségeket és az ezekhez szükséges önerı biztosításának a 
lehetıségét. 
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TAPASZTÓ SZABOLCS: az aljegyzı feladatai között szerepel a pályázatírással kapcsolatos 
feladatok koordinálása is. Javasolta, hogy az elıterjesztésrıl ne döntsön a képviselı-testület. 
 
OROSZ MIHÁLY: kötvény kibocsátás esetén fokozott pályázatírási igény merül fel. Négy-öt 
több százmilliós pályázat esetén, a fizetendı sikerdíjak magas terhet rónak az 
önkormányzatra, ezért érdemes felülvizsgálni a jelenlegi szerzıdést. Színvonalas, több száz 
oldalas pályázatok összeállítása teljes embert igényel. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy napolják el a döntést és majd az esetleges kötvény 
kibocsátás után térjenek vissza az elıterjesztésre. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával úgy 
határozott, hogy elnapolja a döntést. 
 
 
16.  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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium, az Apáczai Csere János 
Általános Iskola, és Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosítására 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a könyvtár alapító okiratának ellenırzése során kifogásolták, hogy az 
önkormányzat volt megjelölve felügyeleti szervként és kijavíttatták az önkormányzat 
képviselı-testületére. Javasolta, hogy mind a három alapító okiratban Kenderes Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete kerüljön megjelölésre felügyeleti szervként. A vízmő 
alapító okiratának 9. pontjában szerepel, hogy az intézmény ellátja a városháza üzemeltetési 
feladatait és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények hibaelhárítási és 
főtési feladatait. Érdeklıdött, hogy a következı évtıl, mint részben önálló intézmény az 
általános iskola és a középiskola is ide fog tartozni. 
 
BÍRÓ CSABA: az alaptevékenységet kiegészítı tevékenységrıl van szó, ami az alap 
tevékenységét nem veszélyeztetheti. Abban az esetben végzi a vízmő ezt a tevékenységet, ha 
erre szabad kapacitása van, és igény merül fel. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ hiányolta a vízmő alapító okiratából a vagyontárgyakkal való 
rendelkezés feltüntetését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: minden egyes önkormányzati intézmény esetében az intézmény 
rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 
képviselı-testülete gyakorolja, így a vízmő alapító okiratát is ki kell egészíteni. 
 
BÍRÓ CSABA: az alapító okiratok módosítása a részben önálló gazdálkodó státuszra történı 
átalakítás miatt vált szükségessé. A vízmő alapító okiratának 11. pontjából kéri kivenni a  
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következı mondatot: „Megszervezi a számvitel- és bizonylati rendszert, biztosítja a bizonylati 
fegyelem betartását, a bizonylatok megırzését.” 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
a) 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 249/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának  
módosításáról szóló elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete  
szerinti tartalommal jóváhagy. Ezzel egyidejőleg a 157/2007.(VIII.31.) 
Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út 27. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 

     Szolnok, Liget út 6. 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
b) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 250/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az 

Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról  
szóló elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal  
jóváhagy. Ezzel egyidejőleg a 163/2008.IX.15.) Kt. számú határozat hatályát  
veszti. 
 
Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola Kenderes, Szent István út 36. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 

     Szolnok, Liget út 6. 
 
é r t e s ü l n e k . – 
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c) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhangzott kiegészítésekkel együtt 11 
fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 251/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 

Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról szóló  
elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal  
jóváhagy. Ezzel egyidejőleg a 32/2008.(II.27.) Kt. számú határozat hatályát  
veszti. 
 
Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő Kenderes, Szent I. út 56. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 

     Szolnok, Liget út 6. 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 
17.  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 
 
Az Óvodai Egység Nevelési Programjának módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 252/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység Nevelési Programjának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 az Óvodai Egység Nevelési Program III. számú mellékletének 
 módosításáról szóló elıterjesztést és azt a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Óvodai Egység Kenderes, Szent István út 60. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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18.  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 
 
a) Kenderes 1081 hrsz-ú ingatlanon lévı épület területének bérletérıl 
 
 
BOGDÁN PÉTER: a Kenderes, Petıfi út 61/a. szám alatt lévı Andor Kft. azzal a kéréssel 
fordult a képviselı-testülethez, hogy a Kenderes, Petıfi úton lévı jelenleg Adamecz László és 
Adamecz Lászlóné Kenderes, Jókai út 31/a. szám alatti lakosok tulajdonát képezı lángossütı 
épülete által elfoglalt közterületet 2009. február 1-tıl, mint jogutód bérelni szeretné. Az 
Andor Kft. tulajdonosai (ifj. Gál Sándor és Gál Sándorné) megvásárolták az épületet, és abban 
a jelenlegi tevékenységet kívánják folytatni, ezért kérik az önkormányzatot az Andor Kft-vel 
történı szerzıdés megkötésére 2009. február 1-tıl. Javasolta a mindenkori közterület foglalási 
díjtételek alkalmazásával a szerzıdés megkötését. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 253/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
a Kenderes 1081 hrsz-ú ingatlanon található épület területhasználati szerzıdésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a 
 tulajdonát képezı 1080 hrsz-ú ingatlanon lévı lángossütı területhasználati 
 szerzıdését 2009. február 1-tıl az Andor Kft-vel (5331 Kenderes, Petıfi 
 út 61/a.) megköti. A területhasználatért a bérlı a mindenkori közterület 
 használati díjtételeknek megfelelıen köteles bérleti díjat fizetni.  
 A képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert a szerzıdés 
 aláírására. 
 
 Errıl: 1./ Andor Kft. 5331 Kenderes, Petıfi út 61/a. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
b) Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve Kenderes Város Vízmő 

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a megállapodások megkötését az eddig önállóan gazdálkodó 
intézmények részben önállóan gazdálkodóvá történı átalakítása tette szükségessé. Az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 14. § (5) és (7)  
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bekezdése alapján a részben önállóan gazdálkodó intézményeknek, illetve a Polgármesteri 
Hivatalnak együttmőködési megállapodást kell kötni a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 254/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve Kenderes Város Vízmő részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve Kenderes Város Vízmő részben  

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos  
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl szóló Együttmőködési  
Megállapodást, és azt a jegyzıkönyv szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő Kenderes, Szent I. út 56. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . –  
 

 
c) Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve a Kenderesi Szakiskola, 

Középiskola és Kollégium részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között 
a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 255/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a gazdálkodással 
kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
  és Kollégium részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a  

gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl  
szóló Együttmőködési Megállapodást, és azt a jegyzıkönyv szerinti tartalommal  
jóváhagyja. 
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 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út 27. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . -  
 
 
d) Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve az Apáczai Csere János 

Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a 
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 256/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata 
Megállapodás a Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve az Apáczai Csere János Általános 
Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a gazdálkodással kapcsolatos 
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Polgármesteri Hivatal önállóan, illetve az Apáczai Csere János Általános 

Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv között a  
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjérıl  
szóló Együttmőködési Megállapodást, és azt a jegyzıkönyv szerinti tartalommal  
jóváhagyja. 

 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola Kenderes, Szent I. út 36. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . -  
 
 
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
A Karcagi Rendırkapitányság eljuttatta az illetékességi területén 2008. október hónapban 
történt köznyugalmat jelentısen befolyásoló bőncselekmények, illetve a rendırök 
közterületen eltöltött szolgálati óraszámaink megoszlását tartalmazó kimutatásokat. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint nem szabad belenyugodni abba, hogy kevés a 
rendır a településen. Szinte nincs olyan nap, hogy ne történne valamilyen bőncselekmény. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ egyetért a képviselıvel. A bőnmegelızési csoportok tevékenységére 
csak korlátozott számban lehet számítani, mivel rendıri jelenlét és segítség nélkül az ı 
tevékenységük nem lehet eredményes. A településen jelen helyzetben nem lehet 
közbiztonságról beszélni. 
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MAGYAR ISTVÁN: nem szabad belenyugodni abba, hogy nincs elég rendır, keresni kell a 
megoldást. Vannak olyan személyek, akik a környezı településekrıl feljárnak Budapestre 
dolgozni, fel kell venni velük a kapcsolatot, vissza kell csábítani ıket a településre. Tudomása 
szerint egy fegyverneki lakhelyő rendır érdeklıdik a körzeti megbízotti állás után, ezért 
minden lehetıséget ki kell használni, kedvezményeket kell biztosítani státuszok betöltésére. A 
bőnmegelızési csoportok munkája, a lakossági kezdeményezések rendır nélkül nem vezetnek 
eredményre. 
 
BOGDÁN PÉTER egy ladánybenei rendır érdeklıdött személyesen a körzeti megbízotti állás 
után. A karcagi rendırkapitány támogatja kinevezését, ezért bízik abban, hogy januártól 
áthelyezik Kenderesre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ahol ennyire elharapózott a bőnözés, ott 30-40 fıs, jól szervezett 
bőnmegelızési csoportnak kellene segíteni a rendırség munkáját. 
TAPASZTÓ SZABOLCS a rendırség nem biztosít kellı összeget üzemanyagra, így sokszor 
Czakó István polgárır autóját veszik igénybe. A polgárırségnek nyújtott 110 ezer forintos 
támogatás nem nyújt kellı fedezetet az üzemanyagra. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: napi küzdelmet folytatnak a gyermekek egymás közötti biztonságának és a 
pedagógusok biztonságának megırzése érdekében. Növekszik mind a gyerekek, mind a 
felnıttek körében a felelısségre vonás nélküli bőnözés. A szülık a pedagógusokon kérik 
számon, az utcán elkövetett verekedéseket, testi sértéseket, mondván, hogy a rendırség nem 
foglalkozik ezekkel az esetekkel. A település közbiztonságának javítása érdekében 
mindenképpen keresni kell a megoldási lehetıségeket, és támogatni kell a civil szervezıdések 
munkáját. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: indokoltnak tartja a még üresen lévı közterület-felügyelıi státusz 
betöltését. 
 
BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 18 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

/:Bogdán Péter:/        /:Pádár Lászlóné:/ 
   polgármester         jegyzı 


