Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 19-én 14
órakor tartott ülésén jelenlévıkrıl.
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester.Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatója, Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Ács
Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Süveges Lajos, Kenderes Város
Vízmő vezetıje, Orosz Mihály aljegyzı, Vári Imre könyvvizsgáló, Juhászné Orvos Anetta a
Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Turi János a
Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa,
Mikes Ferencné a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Majzik József
közterületfelügyelı, Király Barna, Csatári Lajos, Bodor Tamás meghívott, Csehné Köteles
Rozália belsı ellenır, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke, Knoch
Ferencné érdeklıdı, Ökrös János környezetgazdálkodási agrármérnök, Pádár Lászlóné
jegyzı, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık
BOGDÁN PÉTER: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 12
fı van jelen, két fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását, azzal a módosítással, hogy 6.
napirendi pontként a szociális ellátásokról szóló 15/2008.(IX.23.) számú önkormányzati
rendelet átfogó, egységes szerkezetbe foglalt módosításáról szóló elıterjesztést tárgyalja meg
a testület. A többi napirendet a meghívón szereplı sorrendben javasolja megtárgyalni.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javaslata az volt, hogy a meghívón 13. napirendi pontként
szereplı elıterjesztést a 2009. évtıl tervezett beruházásokról, fejlesztésekrıl, második
napirendi pontként tárgyalja meg a testület.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett, és 12 fı egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 3/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 19-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát – az elhangzott módosítással együtt- elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat 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
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(II.27.) rendelettervezete Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését megállapító
többször módosított 1/2008.(II.21.) rendeletének módosítására
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet. A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat 2008. évi költségvetését érintı
képviselı-testületi döntések, a saját bevételek növekedése, valamint a központi támogatások
változása miatt vált szükségessé a 2008. évi költségvetést megállapító rendelet módosítása. A
Pénzügyi Bizottság a Képviselı-testületnek a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Hozzászólások
BÍRÓ CSABA: Kenderes Város Vízmő esetében – a könyvelési adatok ismeretében javasolja a személyi juttatások elıirányzatainak 595 ezer Ft összegre történı csökkentését, a
munkaadót terhelı járulék 191 ezer Ft-ra történı növelését, valamint a dologi kiadások 24.999
ezer Ft-ra történı növelését, a felhalmozási kiadások elıterjesztésben szereplı összegének
változatlanul hagyása mellett. A fentiek szerint módosul a rendelet szövege, és az érintett
mellékletek is.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendelet-tervezetet megtárgyalta, és 12
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
1/2009.(II.27.) rendelete
az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító
többször módosított
1/2008.(II.21.) rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
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
Elıterjesztés a 2009 évtıl tervezett beruházásokról, fejlesztésekrıl
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
legutóbbi ülésén véleményezte és javaslatokat tett a 2009. évben megvalósítandó és induló
beruházásokra, valamint javasolta, hogy a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály a soron
következı testületi ülésen adjon tájékoztatást a felsorolt fejlesztések finanszírozási, pályázati
és mőszaki megvalósítási lehetıségeirıl. A kisebb értékő, illetve kizárólag saját forrásból
megvalósuló fejlesztésekrıl a képviselı-testület a felelıs személy és határidı megjelöléssel
határozzon.
Hozzászólások
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: úgy gondolja, hogy a beterjesztett anyag „kívánságlista”,
amely azt tartalmazza, hogy milyen beruházások megvalósítása lenne szükséges. A 2009. évi
költségvetés több olyan beruházást is tartalmaz, amely az anyagban is szerepel. A listában
szereplı, kisebb volumenő fejlesztések megvalósításához átgondolás, megfontolás, ötlet
szükséges. A járdafelújításokra, illetve a Ligetben a WC kialakítására gondol, amelyek
elıirányzatai a 2009. évi költségvetésben szerepelnek. Az anyagban szereplı többi beruházás
megvalósítását a lehetıségek ismeretében javasolja megtárgyalásra.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint 2009-ben megvalósítható a néprajzi kiállító terem
bıvítése. A pincehelyiség kialakítása viszonylag kis költséggel megoldható. A szükséges
anyag már megvan, a villanyhálózat felújítása szükséges, kb. 200 ezer Ft összegben.
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BOGDÁN PÉTER: a néprajzi kiállító terem bıvítését a LEADER pályázatba javasolja
tervezni.
BÍRÓ CSABA: a benyújtásra kerülı ÖNHIKIS pályázatnál elvárás, hogy a felhalmozási
kiadások és bevételek egyensúlya meglegyen. A következı napirendi pontban tárgyalásra
kerülı 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza az
önkormányzat 2009. évi felhalmozási bevételeit, amely halmozódás nélkül 104 749 ezer Ft.
Ebbıl gyakorlatilag le van kötve 75 761 ezer Ft, ami a már megvalósult orvosi rendelı
akadálymentesítésének Európai Uniós támogatása, amely kiadási oldalon hiteltörlesztésként
fog megjelenni, valamint a városrehabilitációs pályázat Európai Uniós támogatás összege,
illetve az ÁROP szervezetfejlesztési pályázata.
A döntés meghozatalához tájékoztatta a jelenlévıket arról hogy az OTP közlése alapján a
közelmúltban a hitelfelvételek változtak, illetve a kamat mértéke is emelkedett.
A napirend tárgyalása közben dr Barta Zsuzsanna megérkezett, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 13 fı.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a járdafelújításokhoz javasolja a Petıfi út felújítását is betervezni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: felhívja a testület figyelmét, hogy az önkormányzat önként vállalt
feladatként középiskolát mőködtet. A testnevelés oktatás alapvetı feltétele legalább az öltözı
biztosítása, ezért javasolja a tornaterem építését betervezni, melynek önerejét fejlesztési
hitelbıl javasolja biztosítani. A mőfüves sportpálya építése jóval szerényebb költségvetésbıl
megoldható lenne, melynek keretében az öltözı is kialakításra kerülhet.
SZŐCS PÁLNÉ: azt kéri a képviselı-testülettıl, hogy a II. számú iskola épület tetıterének
beépítésére és az épület felújítására nyújtson be pályázatot, és a pályázat önerejét is biztosítsa.
OROSZ MIHÁLY: a háromszínő rendırlámpa kihelyezéséhez abban az esetben lehet
pályázni, amennyiben tervekkel rendelkezik az önkormányzat A tervek elkészítéséhez 3,5
millió Ft körüli összegre lenne szükség.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: szükségesnek látja reflektor felszerelését a Mővelıdési Házhoz,
amely viszonylag alacsony költségbıl megoldható lenne.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a közmeghallgatáson felvetıdött a József Attila út rossz állapota, ezért
az útpadka javításhoz javasolja fenti utcát is felvenni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ : a 2009. évi költségvetést forráshiánnyal tudták tervezni, amely
fedezetére az önkormányzat pályázatot nyújt be „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévı települési önkormányzatok támogatására”. Azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy csak
kisebb volumenő, fıleg munkaerıt igénylı fejlesztésekben gondolkozzon, mert jelenleg a
fejlesztési hitel felvétele a magas euró árfolyam miatt nagyon kockázatos. A
kötvénykibocsátás pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben nem javasolt. Minden olyan
lehetıséget próbálnak megtalálni, ami az önkormányzat pénzügyi helyzetén javíthat. Többek
között ezért gondolkodnak a háromszínő rendırlámpa olyan konstrukcióban történı
megvalósításában, mint a világításkorszerősítés. Jelenleg a tárgyalások folyamatban vannak.
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Olyan pályázati lehetıséget keresnek, amely a város fejlıdését, biztonságát erısíthetné.
Most nem javasolja döntést meghozatalát a fejlesztésekrıl, csak konkrét pályázati lehetıség
esetén. Amennyiben most kíván a képviselı-testület döntést hozni, meg kell jelölni azt a
feladatot, amelynek terhére beépítésre kerül a fejlesztés, hogy a költségvetés egyensúlya
megmaradjon. Nagyon körültekintı és felelıs döntés szükséges ahhoz, hogy a tervezett
feladatok megvalósításra kerülhessenek.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kéri, hogy a felújításokhoz vegyék fel a Petıfi út, Bocskai út és
Gárdonyi utak járdafelújítását. A nyilvános WC kialakítása szerepel az idei tervezett
fejlesztések között, amelynek megvalósítása évek óta húzódik, ezért javasolja felelıs és
határidı megjelölését.
BORDÁS JÓZSEF: javasolja a Kossuth út Petıfi út és Rákóczi út közötti részén is a
járdafelújítás elvégzését.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 13 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a 2009. évtıl tervezett beruházásokról, fejlesztésekrıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi bizottság elıterjesztését
a 2009. évtıl tervezett beruházásokról, fejlesztésekrıl.
A Képviselı-testület megállapította, hogy a javaslatokból néhány kisebb
volumenő, fıleg munkaerıt igénylı fejlesztés beépült az
az önkormányzat 2009. évi költségvetési tervezetébe.
A tervezett fejlesztésekrıl, beruházásokról szóló javaslatokat a pályázati lehetıségek
függvényében minden esetben a képviselı-testület elé kell terjeszteni, és a saját forrás
biztosításáról is ezzel egy idıben kell döntést hozni.
A fejlesztéseknél kiemelt feladatként kell kezelni a nyilvános WC kialakítását a
Horthy liget mellett lévı önkormányzati épületben, melynek felelıse Bogdán Péter
polgármester.
A WC kialakításának határideje: 2009. május 1.
Errıl: 1./ Krokavecz László Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
bizottság elnöke Kenderes, Dézsmakert 1.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı,
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.II.27./
rendelet-tervezete Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl
A napirend tárgyalása elıtt dr Barta Zsuzsanna eltávozott a testületi ülésrıl, így a
jelenlévı önkormányzati képviselık létszáma 12 fı.
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetét. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját
– az önkormányzati-intézményi helyi bevételek mellett – a törvényben szereplı források
képezik. A rendelet –tervezet a vonatkozó jogszabályok által elıírt szerkezetben és
tartalommal került összeállításra. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési fıösszege
1 460 939 ezer forint bevételi és 1 460 939 ezer forint kiadási elıirányzati javaslattal kerül a
képviselı-testület elé. A költségvetési bevételek – finanszírozási-pénzügyi bevételek nélkül
számított összege 1 377 045 ezer Ft. a költségvetési kiadások elıirányzati összege pedig
1 450 681 ezer Ft. Az önkormányzat 2009. évi költségvetése forráshiányos, a hiány összege
78. 384 ezer Ft. A hiány fedezetére az önkormányzat pályázatot nyújt be „Önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatására.” A bizottsági ülésen
felvetıdött, hogy a takarékosságot szem elıtt tartva még jobban oda kell figyelni a világítási
és a főtési költségek csökkentésére. Elhangzott olyan javaslat is, hogy az okmányiroda a
tárgyalóterembıl kerüljön kialakításra, a
házasságkötı terem átalakításával pedig
tárgyalótermet alakítsanak ki, de a bizottsági tagok többségének az volt a véleménye, hogy ez
a megoldás nem megfelelı. Felvetıdött, hogy az idegenforgalomra a jövıben még nagyobb
figyelmet kellene fordítani, városi szinten. A koncepció tárgyalásakor az a vélemény alakult
ki, hogy a 2009. évi költségvetés elfogadása után tárgyaljanak a kötvénykibocsátásról. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy az Általános Iskolában további költségcsökkentést nem
tudnak végrehajtani. A bizottság megállapította, hogy a költségvetés tervezete megfelel a
költségvetési törvény vonatkozó elıírásainak. Folyamatosan napirenden kell tartani a
mőködési hiány összegének csökkentését és szigorú elszámoltatást tart szükségesnek a
bizottság.
BÍRÓ CSABA: Kenderes Város Cigánykisebbségi önkormányzata megtárgyalta és elfogadta
2009. évi költségvetését, illetve véleményezte a települési önkormányzat költségvetési
tervezetét, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek. A cigánykisebbségi
önkormányzat költségvetése beépítésre került a költségvetési rendeletbe. Az elıterjesztésben
az alábbi módosításokat javasolja: A költségvetési rendelet elıterjesztésének 5 számú
mellékletében, és a rendelet 15 számú mellékletében KÖHÉM -re javítani a KÖMÉM szót,. A
rendelet-tervezet elsı oldalán „2008. évi” kifejezést 2009. évire kéri javítani. A rendelet 5.
oldalán, a 13. §-ban szereplı /1/ bekezdésében 348 fı átlagos statisztikai állományi létszám
349 fıre módosul. A 16. §. (2) bekezdése 2009. évire módosul. A rendelet 2. számú
mellékletében a IV. Támogatásértékő bevételeknél a 33 399 ezer Ft elıirányzat 36 059 ezer
Ft-ra változik, ugyanezen mellékletben szereplı eredeti mőködési bevételek sor 518 601 ezer
Ft-ról 515 941 ezer Ft-ra változik, az eredeti elıirányzat összege 528 162 ezer Ft-ról 525 502
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ezer Ft-ra változik, az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 235 287 ezer Ft-ról
232 627 ezer Ft-ra módosul, mivel az Általános Iskolánál az intézményi mőködési
bevételeknél lett figyelembe véve a támogatásértékő bevételek összege is, ezért kellett
megbontani a fenti összegeket. Fentiek miatt módosul a rendelet 3. számú mellékletében az
Apáczai Csere János Általános Iskola táblázata, továbbiakban a 9/a melléklet, valamint a 4.
számú melléklet önkormányzati költségvetési létszámkerete 349 fıre, Kenderes Város Vízmő
költségvetési létszámkerete 26 fıre változik.
VÁRI IMRE: a költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatban írásban fejtette ki véleményét.
Az önkormányzat 78 millió Ft-os mőködési jellegő hiány finanszírozása érdekében benyújtja
igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. Felhívja
a figyelmet, amennyiben a pályázat nem nyer, abban az esetben még szigorúbb
megszorításokra lesz szükség. Javasolta továbbra is folyamatosan napirenden tartani, hogy
milyen kiadás csökkentı, illetve bevétel növelı intézkedésekkel lehet a mőködési hiány
összegét tovább csökkenteni. Javasolta, hogy az önkormányzat költségvetésébıl támogatott
szervezetek a részükre juttatott pénzeszközök rendeltetésszerő felhasználásáról a tárgyévet
követı január 31-ig tartozzanak számadási kötelezettséggel, a rendelet-tervezetben szereplı
március 31. helyett. Megállapította, hogy az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezete, és
a mellékletek megfelelnek a vonatkozó törvények elıírásainak.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az önkormányzat már meglévı mőködési jellegő hitele
újabb 78.384 ezer Ft hiánnyal növekszik. Ennek a hiánynak a finanszírozása érdekében
nyújtja be igényét az önkormányzat az ún. ÖNHIKI keret terhére, ami azt jelenti, hogy sikeres
pályázat esetén az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási fıösszege
egyensúlyba kerül. A költségvetési rendelet év közben is módosítható lesz, ha az szükségessé
válik. Abban az esetben lehet növelni a fejlesztési kiadásokat, ha a fejlesztési bevételek
nınek. A mőködési hiány csökkentése érdekében tett intézkedések kapcsán megköszönte az
intézményvezetık áldozatos hozzáállását. Maximálisan megértették, hogy az önkormányzat
fennmaradásához van szükség a szigorításokra. Kéri, hogy a továbbiakban is ilyen
hozzáállással mőködjenek együtt a Pénzügyi Osztállyal. A költségvetés szerkezete megfelel a
vonatkozó törvényi rendelkezéseknek. A költségvetés olyan formában készült el, hogy egész
évben lehetıséget biztosít az önkormányzatnak a gazdálkodásra, és azt átláthatóvá teszi mind
a testület, mind a Pénzügyi Bizottság, mind a hivatal vezetése számára.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a költségek csökkentése érdekében javasolta a Pénzügyi Bizottság
ülésén, hogy a házasságkötı termet alakítsák át tárgyaló teremmé, ahol a testületi üléseket is
tartanák. Úgy gondolja, hogy a házasságkötı terem több funkciós kialakítása nem jelentene
nagy terhet és munkát olyan szempontból, hogy a testületi ülések és házasságkötések között a
helyiséget át kellene rendezni.
Javasolja az elképzelést a Képviselı-testületnek
megfontolásra., ezért módosító indítványként javasolja, hogy a felhalmozási kiadások között
szereplı „Okmányiroda kialakítása a Szent István út 54-ben 5 400 ezer Ft, a következıképen
módosuljon: „Okmányiroda kialakítása és egyéb szervezetfejlesztéssel összefüggı épület és
helyiség átalakítás, átszervezés”, illetve a takarékosságot szem elıtt tartva a hangosítási
rendszer kiépítését a házasságkötı teremben javasolja.

-

8–

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bizottsági ülésen is jelezte, hogy az okmányirodával együtt a
közterületfelügyeletnek sincs meg a helye. Az épületet „kinıtte” a hivatal, mivel a feladatok
növekedtek, és zsúfoltak az irodák. Nem szeretné, ha a házasságkötı terem átalakításra
kerülne, amely évek óta nem volt felújítva, próbálták úgy megkímélni, hogy esztétikus
környezetbe történjenek a szertartások. Ara kéri a Képviselı-testületet, hogy vegyék
figyelembe kérését.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodában betervezték a kizárólag magyar nyelven folyó
roma kisebbségi nevelést, oktatást. Kérdése az, hogy az általános iskolában és a
középiskolában nem lehet erre a célra normatívát igényelni?
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: ismeretei szerint az általános iskola esetében van, a
középfokú oktatási intézmények esetében nincs ilyen lehetıség.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: nem ért egyet a házasságkötı terem átalakításával kapcsolatos
javaslattal, valamint azzal, hogy az okmányiroda a tárgyalóteremben legyen kialakítva.
BOGDÁN PÉTER: a civil szervezetek közül a Bőnmegelızési Alapítvány támogatását 150
ezer Ft-ról 50 ezer Ft-ra javasolja csökkenteni, a fennmaradó 100 ezer Ft-ot pedig –
egyetértve Baktai Kálmán önkormányzati képviselı indítványával - a helyi rendırök
jutalmazására fordítani.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az elvvel egyetért. Ha 100 ezer Ft-ot kívánnak a rendırök
jutalmazására fordítani, akkor ennél magasabb összeget kell átcsoportosítani a bruttósítás
miatt.
MAGYAR ISTVÁN: Kisújszállás város önkormányzata a városi rendırség részére több éve
3-400 ezer Ft-ot biztosít, költségeik csökkentésére. A pénzfelhasználást a rendırség számlával
igazolja. 150 ezer átcsoportosítását javasolja a helyi rendırség támogatására.
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az önkormányzat külsı személynek nem adhat jutalmat.
Azt kellene eldönteni, hogy a támogatást milyen formában kívánja adni az önkormányzat a
rendırségnek. Legnagyobb probléma az, hogy egyik költségvetési szerv a másiknak
támogatást nem adhat. Az alapítvány támogatásával meg lehet határozni, hogy milyen célra
használják fel a támogatást.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: amennyiben céltámogatásként adja az önkormányzat a
támogatást, meg lehet határozni azt a célt, amelyre a támogatás felhasználható.
KIRÁLY BARNA: a Bőnmegelızési Alapítványhoz érkezett támogatások felhasználásáról a
Kuratórium dönt, amelyet fıleg eszköz és üzemanyag vásárlásra fordítanak.
BAKTAI KÁLMÁN: képviselıi indítványát megelızıen levélváltás történt a karcagi
rendırkapitányság vezetıjével. Levelében kifejezésre juttatta elégedetlenségét a helyi
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közbiztonsággal kapcsolatban, ez ügyben kérte kapitány úr segítségét abban, hogy ha mód
van rá, csoportosítson át rendıri létszámot Kenderesre. Kapitány úr válaszában közölte, hogy
nem tudja megoldani az átcsoportosításokat. Második lépésként tette meg a Képviselı-testület
felé javaslatát annak érdekében, hogy a településen normalizálódjon a helyzet. Egyre több az
idıs, beteg, kiszolgáltatott embereket ért támadás.
Úgy gondolja, mint települési
képviselınek, kötelessége keresni a lehetıséget a megoldásra. Azért gondolta, hogy
célirányosan kellene felhasználni a pénzt, hogy a helyi rendırök motiváltak legyenek,
remélve, hogy egészséges versenyszellem alakulna ki közöttük.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: amennyiben célirányosan érkezik pénz az alapítványhoz, azzal
szemben a Kuratórium nem dönthet, és a meghatározott célra kell felhasználni.
PENTI GUSZTÁV: kevesli a Bőnmegelızési Csoportnak nyújtott 30 ezer Ft-os támogatást.
A Polgárırség 110 ezer Ft-ot kap, amely - véleménye szerint – aránytalanul magas.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy a Bőnmegelızési Alapítvány ne kapjon támogatást,
és a 150 ezer Ft-ot helyezzék tartalékba, majd a Baktai Kálmán által javasolt módon történjen
a felhasználása.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolja, alapítson az önkormányzat „Kenderes Közbiztonságáért
Díjat”, amellyel el lehetne ismerni a rendırök munkáját is.
BAKTAI KÁLMÁN: a Bőnmegelızési Csoport tagjai rendszeresen szolgálatot teljesítenek,
és abszurdnak tartja, hogy a Polgárırség négyszeresét kapja a Bőnmegelızési csoport
támogatásának. Javasolja, hogy a Bőnmegelızési csoport magasabb támogatásban részesüljön
mint a Polgárırség.
MAGYAR ISTVÁN: javasolja, hogy utólag, az elvégzett munka után kapják a szervezetek a
támogatást. A közterületfelügyelı napi rendszerességgel figyelemmel tudja kísérni
munkájukat. A vitatott összegek tartalékba helyezését javasolja.
BORDÁS JÓZSEF: javasolta, hogy a figyelıszolgálat kapcsán osszák fel a város területét a
csoportok között.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel kapcsolatban voltak próbálkozások, a közterületfelügyelı
indította el a szervezést. İ is személyesen részt vett valamennyi csoport megbeszélésén, ahol
elmondták a csoport tagjainak, hogy mik az elvárások. Elkészültek a csoportbeosztások, de
sajnos az emberek nem jöttek a megbeszéltek szerint.
MAJZIK JÓZSEF: követelni attól lehet, aki pénz kap érte. Aki önként felajánlja a
közremőködését, majd elfoglaltságára hivatkozva visszalép, nem lehet elmarasztalni. Most
lehetıség van a városırség kialakítására. Emellett ha az önkéntes csoportok is munkát
végeznek, akkor a támogatásuk is indokolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy sem a Bőnmegelızési csoport, sem a Polgárırség ne
kapjon most támogatást, használják fel a városırség mőködtetésével kapcsolatban keletkezett
dologi kiadások fedezetére.
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Dr Barta Zsuzsanna visszaérkezett, így a jelenlévı önkormányzati képviselık létszáma
13 fı.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: Magyar István javaslatát támogatja, mert nem lehet tudni, hogy
eredményes lesz-e a városırség mőködése, és lehet, hogy szükség lesz az önkéntes emberek
munkájára is.
BÍRÓ CSABA: javasolja, hogy a két támogatott szervezet esetében az önkormányzat a
támogatást függessze fel, zárolja az elıirányzatokat az év végéig, majd az elvégzett munka
arányában döntsön a támogatásokról.
MAGYAR ISTVÁN: azt javasolja, hogy a két szervezet által elvégzett munka arányában
kerüljön a támogatás felosztásra. A munka kontrollását a közterületfelügyelı el tudja látni.
MAJZIK JÓZSEF: a csoportokkal történt megbeszélés után kidolgozott egy szolgálati lapot,
amelyen adminisztrálni kellett volna az elvégzett munkát, de sajnos egy lap sem érkezett
vissza.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: bőnmegelızés szempontjából nem ismeri sem a Polgárırség, sem a
Bőnmegelızési csoport tevékenységét, azt viszont látja, hogy a Bőnmegelızési csoport tagjai
reggelente, hetente több alkalommal segítik a gyalogosok átkelését a 4-es fıúton.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az összegek zárolásával egyetért, abban az esetben ha az
összegek összevonásra kerülnek.
SZŐCS PÁLNÉ: az Általános Iskola 2009. évi költségvetése tovább súlyosbította az
iskolában folyó nevelı-oktató munka színvonalát. A tárgyi feltételeket tekintve kritikán aluli a
helyzet. Kötelességének tartja a Képviselı-testület tájékoztatását a rendkívül súlyos döntések
meghozataláról. 2008. évben igyekeztek felelısségteljesen gazdálkodni, amelyet az idei
évben is megpróbálnak.
Az intézmény érdekében a legszükségesebb fejlesztések
lehetıségének vizsgálatát, és az intézményre való odafigyelést kéri a képviselı-testület
tagjaitól.
BOGDÁN PÉTER: a vitát lezárja. Megköszönte mindazoknak a munkáját és
közremőködését, akik az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elkészítésében részt
vettek. Ismét felhívja mindenki figyelmét a szigorú, takarékos és ésszerő gazdálkodásra.
Az elhangzottakat figyelembe véve, szavazásra tette az elhangzott módosításokat és
javaslatokat, melyekrıl az alábbi szavazati arányokkal döntöttek:
-

házasságkötı terem átalakítása, okmányiroda kialakítása a tárgyalóteremben:
3 támogató szavazattal, 7 ellenvélemény és 3 tartózkodás

-

Bőnmegelızési Alapítvány 150 ezer Ft-os támogatásának biztosítása az önkormányzat
2009. évi költségvetésében Kenderes KMB iroda mőködtetési költségeire, 13 fı
egyhangú támogató szavazat,
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-

Polgárırség 110 ezer Ft, valamint Bőnmegelızési csoport 30 ezer Ft támogatásának
zárolása 2009. november 30-ig, szempontrendszer kidolgozása és értékelés után az
összegek elosztása: 12 fı támogató szavazat, 1 ellenvélemény

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi
költségvetési rendelet-tervezetérıl szóló elıterjesztést, és 12 fı egyhangú szavazatával 1
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2/2009.(II.27.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
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
A napirend tárgyalása elıtt megérkezett Tapasztó Szabolcs alpolgármester, így a
jelenlévı önkormányzati képviselık létszáma 14 fı.
BOGDÁN PÉTER: javasolta, hogy a 6. napirendi pontban tárgyalandó Kenderes város 20082014 közötti évre vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjának jóváhagyásáról
szóló elıterjesztést negyedik napirendi pontként tárgyalja a testület.
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Szóbeli kiegészítést tett Ökrös János környezetgazdálkodási agrármérnök.
ÖKRÖS JÁNOS: a tavalyi év ıszén kapott megbízást arra vonatkozóan, hogy készítse el
Kenderes város környezetvédelmi programját a 2008-2014 évek közötti idıszakra. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezik a települési
környezetvédelmi program készítésérıl. A környezetvédelmi program kettıs szerepet tölt be,
egyfelıl olyan tevékenységet irányoz elı, amely hozzájárul a környezeti problémák
megoldásához, másfelıl hatékony eszköz a település által legfontosabbnak tekintett
problémák kezelésére.

- 12 –

Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: pontosítást javasol a programban, mivel a lakosság létszáma nem
növekvı, hanem csökkenı tendenciát mutat.
ÖKRÖS JÁNOS: az adatokat belsı munkaanyagból a Polgármesteri Hivataltól kapta.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: úgy érzi, hogy a program azon megállapítása miszerint a középületek
állapota részben jó, folyamatos felújítás alatt állnak nem felel meg a valóságnak.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: pontosítást javasol abban is, hogy a lakások melyik háború után
épültek.
TURI JÁNOS: véleménye szerint az élıvilág bemutatásánál a jégmadár és a denevér nem
igazán jellemzı Kenderesre.
ÖKRÖS JÁNOS: vannak a programnak olyan részei, amelyek a korábban jóváhagyott
programból kerültek beépítésre, természetesen a szükséges módosítások és pontosítások
beépítésre kerülnek az elfogadott programban.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 14 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2009.(II.19.) Kt. számú határozat
Kenderes Város 2008-2014 közötti évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi
Programjának jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
1.) Ökrös János (5310 Kisújszállás, Sásastó út 7.) által készített, Kenderes város 20082014. közötti évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programját a határozat
melléklete szerinti formában elfogadja.
2.) A Települési Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célok elérése
érdekében a szükséges forrásokat, pályázati lehetıségeket keresni kell.
Felelıs. Bogdán Péter polgármester
Pádár Lászlóné jegyzı
Határidı: Folyamatos
Errıl: 1.Bogdán Péter polgármester Helyben
2. Pádár Lászlóné jegyzı Helyben
3. 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

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(II.27.) rendelettervezete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
Hozzászólás
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta a rendelet tervezet 3. § (2) bekezdésének törlését, mivel már a
bizottság elnökeinek tiszteletdíja nem tartalmaz alapdíjon felüli részt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet, és az elhangzott javaslattal együtt 14 fı
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
3/2009.(II. 27.) rendelete
a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
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 …/2009.(II.27.) rendelettervezete a temetırıl és a temetı használatának szabályairól
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Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint célszerő lenne urnafalat létesíteni a temetıben.
Érdeklıdött, hogy valóban díjmentesen gondoskodik az üzemeltetı a sírhely kiásásáról?
SÜVEGES LAJOS: köztemetés esetén a vízmő díjmentesen ássa ki a sírhelyet.
TURI JÁNOS a rendelet-tervezet 16. §-ában tévesen szerepel az urnasírbolt, ezért kérte
annak törlését. Elmondta, továbbá, hogy a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzıdés kiegészítését
jogszabályi változás indokolta.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a temetıben keletkezı
hulladékot a kihelyezett konténerben kell elhelyezni. Érdeklıdött, hogy van-e kihelyezve
konténer? Tudomása szerint nincs konténer elhelyezve a köztemetıben, ezért javasolja
módosítani a szövegrészt a „kijelölt szemétgyőjtıhely” megfogalmazással.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a temetırıl és a temetı
használatának szabályairól szóló rendelet-tervezetet, és az elhangzott módosításokkal együtt
14 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
4/2009.(II. 27.) rendelete
a temetırıl és a temetı használatának szabályairól

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı
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7. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(II.27.) rendelettervezete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Kérdést tett fel Kuczeráné Sípos Judit, a feltett kérdésre Dr. Almássy Antalné válaszolt.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a védınıi körzeteket ellátó védınık személyérıl érdeklıdött.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ az I-es körzetet Takács Nóra, a III-as körzetet Dr. Almássy
Antalné látja el, a II-es körzetet pedig egyenlıre helyettesítéssel oldják meg.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 14 fı egyhangú
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
5/2009.(II. 27.) rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

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
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ../2009.(II.27.) rendelettervezete a szociális ellátásokról
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály.
OROSZ MIHÁLY: a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítását elsısorban az „út
a munkához program” indokolta. A változások elsısorban a rendszeres szociális segélyezés
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rendszerét érintették oly módon, hogy az eddigi rendszer a jövıben ketté válik, rendszeres
szociális segélyezettekre és rendelkezésre állási támogatásban részesülıkre. A rendelkezésre
állókra a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni, ezért a helyi rendeletben csak a rendszeres szociális
segélyezettekre lehet szabályokat megállapítani. A rendszeres szociális segélyezetteknél
módosításra került az együttmőködési kötelezettség is.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ az aktív korú személyek ellátását véleménye szerint évente felül kellene
vizsgálni. Érdeklıdött, hogy az átmeneti segélyek hány százaléka kerül utalvány formájában
kifizetésre. Úgy gondolja, hogy célravezetıbb lenne a segítségnyújtás, ha inkább utalványban
kerülnének kifizetésre az átmeneti segélyek.
BOGDÁN PÉTER a tapasztalat szerint, az átmeneti segélyek 90 %-át készpénzben fizetik ki.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azoknál a személyeknél, akiknél nem biztosított az átmeneti segély
rendeltetésszerő felhasználása, a családsegítı szolgálat munkatársainak kezeihez utalják az
összeget, és ık vásárolnak be.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezetet, és 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
6/2009.(II. 27.) rendelete
a szociális ellátásokról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
K e n d e r e s, 2009. február 19.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı
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9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. évi Munkaterve
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a testületi ülések idıpontjánál több képviselı jelezte, hogy nem
megfelelı a csütörtöki idıpont, ezért kérte, hogy döntsenek az új idıpontról.
BOGDÁN PÉTER a képviselık többségének véleményét figyelembe véve javasolta, hogy a
testületi ülések idıpontját lehetıség szerint szerdai napokra tervezzék.
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint gyakrabban kellene kihelyezett ülést tartani.
Javasolta, hogy évente egy alkalommal Bánhalmán az általános iskolában, a középiskolában
és az óvodában tartsanak kihelyezett ülést.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a Területi Gondozási Központ Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálatnál 2009. július 23-án tartsanak kihelyezett ülést, tekintettel arra,
hogy az intézmény beszámolóját ezen az ülésen tárgyalja a képviselı-testület.
KROKAVECZ LÁSZLÓ kihelyezett ülést javasol április 23-án a középiskolában.
SZATMÁRI TIBOR kihelyezett ülés tartását javasolta Bánhalmán május 27-én.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság áprilisi
napirendjét szeretné kibıvíteni az oktatási intézmények mőködési feltételeinek vizsgálatával.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a május 28-i ülés napirendi pontjait javasolja kiegészíteni a Király
Lászlóné által javasolt napirenddel.
KROKAVECZ LÁSZLÓ október hónapra Kenderes jelene és jövıje címmel vitanap
megrendezését javasolta.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elhangzott módosító javaslatokkal
együtt, 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. évi Munkatervérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a képviselı-testület 2009. évi Munkatervét, és azt a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadta.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı
3./ Intézményvezetık, Helyben
értesülnek.–
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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
módosítására

Kenderes

Város

Önkormányzat

Közbeszerzési

Szabályzatának

Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı.
OROSZ MIHÁLY a Közbeszerzési Szabályzat módosítását jogszabályi változás tette
szükségessé. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési rendszer átalakítása, ezért a
közeljövıben várhatóan ismét újabb módosításokat kell átvezetni a szabályzatban.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést
megtárgyalta, és a 2003. évi CXXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a közbeszerzési szabályzat módosító rendelkezéseit
a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A módosított
Közbeszerzési Szabályzat 2009. február 20. napján lép hatályba.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
értesülnek.–

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 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására
kiírandó pályázati felhívásról
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója 2009. február 18-án felmentette Tichy-Rács
Istvánt a munkavégzés alól, és közalkalmazotti jogviszonyát 2009. június 17-i hatállyal
felmentéssel megszüntette.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta a pályázati feltételek kiegészítését a közoktatásban szerzett
vezetıi gyakorlattal.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a közoktatási törvény legalább öt éves pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlatot ír elı.
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint elınyként meg kell jelölni a vezetıi gyakorlatot.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a pedagógus szakvizsga 2010-ig elınyként szerepel.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató és 5 fı elutasító szavazata
alapján elınyként szerepelteti a pályázati felhívásban a vezetıi gyakorlatot.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására kiírandó pályázati
felhívásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium (5331 Kenderes, Szent István út 27.)
igazgatói állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
- egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga;
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a jogszabályi elıírásnak
megfelelıen;
- büntetlen elıélet;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: a közoktatásban szerzett 3-5 év közötti vezetıi
tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolatát,
- nyilatkozatot, hogy pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történı tárgyalását kéri,
- nyilatkozatot, hogy a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt személyek a
pályázat tartalmát megismerhetik.
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történı közzététel idıpontja 2009. február 27.
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A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük
benyújtani: Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Bogdán Péter polgármester, 5331
Kenderes, Szent István út 56.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. június 30..
Az állás betöltésének idıpontja: 2009. augusztus 1.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év (2009. augusztus 1-tıl – 2014. július 31-ig)
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt:
Pádár Lászlóné jegyzı (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-214
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben
4./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 5331 Kenderes,
Szent István út 27.
értesülnek.–

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 az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgató állására kiírandó
pályázati felhívásról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatói állására kiírandó pályázati felhívásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki az Apáczai
Csere János Általános Iskola (5331 Kenderes, Szent István út 36.) igazgatói
állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
- Fıiskola, tanári, tanítói végzettség;
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a jogszabályi elıírásnak
megfelelıen – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- büntetlen elıélet;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a
szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolatát,
- nyilatkozatot, hogy pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történı tárgyalását kéri,
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-

nyilatkozatot, hogy a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt személyek a
pályázat tartalmát megismerhetik
Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történı közzététel idıpontja 2009. február 27.
A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az alábbi címre kérjük
benyújtani: Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Bogdán Péter polgármester, 5331
Kenderes, Szent István út 56.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. június 30.
Az állás betöltésének idıpontja: 2009. augusztus 1.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év (2009. augusztus 1-tıl – 2014. július 31-ig)
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt:
Pádár Lászlóné jegyzı (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-214
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben
4./ Apáczai Csere János Általános Iskola 5331 Kenderes, Szent István út 36.
értesülnek.–

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
Elıterjesztés a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti bérlakás állapotáról
BOGDÁN PÉTER: a statikai szakvélemény az épület mielıbbi bontását támasztotta alá. Az
épület lebontását követıen a telek alkalmas lehet a 20 lakásos bérlakás megépítésére.
Hozzászólások
BORDÁS JÓZSEF arról érdeklıdött, hogy az épületben lakó személyek elhelyezését hogyan
tudja megoldani az önkormányzat.
BOGDÁN PÉTER: a lakók elhelyezésével kapcsolatban már történt egyeztetés. A
középiskola által megvásárolt Honvéd úti ingatlan átalakítását követıen a két pedagógus
elhelyezése megoldódik.
PARDI SÁNDOR tájékoztatásul elmondta, hogy várhatóan a Kossuth L. úti lakás is
megüresedik.
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MAGYAR ISTVÁN arról érdeklıdött, hogy az épület bontásáról elkészültek-e már a tervek,
továbbá van-e már konkrét elképzelés az épületbıl kikerülı hasznosítható anyagok
felhasználásról?

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Kenderes, Szent István út 33. szám alatti épületegyüttes statikai vizsgálatának eredményérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
elıterjesztést, és a statikai szakvélemény alapján a tulajdonát képezı
Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan elbontását indokoltnak
tartja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoport, Helyben
értesülnek.–

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
Elıterjesztés Kenderes belterületén a bérlakás építési programhoz építési telek
biztosításáról
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az építési telek felajánlásával az önkormányzat a majdani
tulajdonosokat támogatja, tekintettel arra, hogy a telek ára nem növeli a lakások vételárát.
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint célszerő lenne felértékeltetni a telket.
TAPASZTÓ SZABOLCS meglátása szerint csak abban az esetben lenne célszerő
felértékeltetni az ingatlant, ha már meg van a kellı számú jelentkezı a lakásokra.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 11/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a Kenderes, Szent István út 5/11 hrsz-ú ingatlan megosztása után kialakuló építési telek
bérlakás építés céljára történı felajánlásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 5/11 hrsz-ú ingatlanon
lévı lakóház lebontását követı telekalakítás után az építési telket felajánlja
bérlakás építés céljára, ezzel segítve a lakáshoz jutást.
A képviselı-testület a bonyolítással megbízza Bogdán Péter polgármestert.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Elsı Magyar Bérlakásépítı Kft. Dr. Bogdán Zsolt 8200 Veszprém,
Budapest út 54.
értesülnek.–

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 „KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerzıdés módosítására
Krokavecz László képviselı 18 óra 20 perckor eltávozott, a képviselı-testület létszáma 13 fı.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a „KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerzıdés módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a „KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerzıdés módosításáról
szóló elıterjesztés, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Kiskun Önkormányzatok Szövetségének Elnöke, Kiskunfélegyháza,
Kossuth út 1.
3./ Karcag Város Önkormányzat 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
értesülnek.–
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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
Baktai Kálmán önkormányzati képviselı indítványának megtárgyalása

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 13/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Baktai Kálmán önkormányzati képviselı indítványáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a képviselıi indítványban meghatározott célra „Kenderes Város
Közbiztonságáért” díjat alapít.
A Képviselı-testület felkéri Pádár Lászlóné jegyzıt Kenderes Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a Díszpolgári Cím, valamint
Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának
rendjérıl szóló 11/2007.(VI.8.) rendelet átdolgozására.
Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı
Határidı: 2009. május 30.
Errıl: 1./ Baktai Kálmán Kenderes, Szent István út 31.
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
értesülnek.–

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
Egyebek
a)

a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Elıterjesztés
létrehozására megkötött megállapodás módosítására

Társulás

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 14/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
megállapodás módosításáról

megkötött

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Jász-NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás megalakítására vonatkozó megállapodás
alábbi módosításaival:
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1. Az V. fejezet 4./ pontjában a „ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat”
helyébe „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata” kerül és a következı
mondattal egészül ki „A társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az
elemi költségvetés, az idıszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz
történı benyújtásáról az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendelet szerint.”
2. A IV. fejezet C) rész 19./ pontja „amennyiben az a szakképzést érinti (különösen:
iskola maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozása
esetén).” mondatrésszel egészül ki.
3. A III. fejezet új, az alábbi 12./A ponttal egészül ki „12./A Ellenırzı Bizottság
A Társulási Tanács ellenırzı szerve az Ellenırzı Bizottság, amelynek alapvetı
feladata a Társulás mőködésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási
szerzıdésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenırzése.
Az Ellenırzı Bizottság létszáma 5 fı, melynek elnökét és tagjait a Társulási
Tanács választja tagjai közül.
Az Ellenırzı Bizottság feladatai és hatásköre:
- a Társulási Megállapodásban, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban
foglalt, valamint a támogatási szerzıdésben, a projekt irányítási
kézikönyvben meghatározott mőködési rend és eljárási szabályok
betartásának ellenırzése,
- a Projektek helyzetének és ütemterv szerinti elırehaladásának figyelemmel
kísérése, a célok megvalósulása ellenırzése,
- a Projektekkel kapcsolatos kockázatok kezelésének elısegítése és ellenırzése,
- a Társulás bevételei és kiadásai, a vagyon változás alakulása figyelemmel
kísérése, értékelése,
- az éves költségvetési tervjavaslat, a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezetei véleményezése.
Az ellenırzés során:
- a Társulás elnökétıl tájékoztatást, a munkaszervezet igazgatójától,
alkalmazottaitól, a projektvezetıktıl illetve a projektmenedzsment tagjaitól, a
bizottságok vezetıitıl és tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet,
- jogosult a Társulás könyvviteli elszámolásaiba és irataiba betekinteni, illetve
megvizsgálhatja azokat,
- jogosult feladata ellátása során külsı szakértıt igénybe venni.
Ellenırzéseirıl, vizsgálatairól a Tanácsot a Bizottság elnöke írásban
tájékoztatja.”
4. A IV. fejezet A) része új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja az
Ellenırzı Bizottságot.”
5. A IV. fejezet C) részének „A Társulási Tanács elnökének feladatai” bekezdése új,
az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Tájékoztatja az Ellenırzı Bizottságot.”.
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6. A IV. fejezet C) részének „Az igazgatói feladatai” bekezdése új, az alábbi f) ponttal
egészül ki „F) Beszámol az Ellenırzı Bizottságnak.”.
7. Az V. fejezet 8./ pontja az alábbi mondatrésszel egészül ki „…, amelynek
kiválasztására az Ellenırzı Bizottság javaslatot tehet.”.
8. Az I. fejezet 6. pontjának utolsó bekezdésében a „Feladata továbbá:” alcím a
következı mondatrésszel egészül ki „… a regionális fejlesztési és képzési bizottság
döntésének megfelelıen:”
9. A IV. fejezet C) rész 16./ pontja a következıre változik „A regionális fejlesztési és
képzési bizottság döntésének megfelelıen a szakmai program tekintetében
egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.”
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester az 1. számú melléklet szerinti,
egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2009. március 31.
Bogdán Péter polgármester

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı
3./ Dr. Wirth István, a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
elnöke
értesülnek.-

Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
okiratának módosítására

Szakképzés-szervezési

Társulás

alapító

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 15/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának alábbi módosításaival:
1. A „Társulás jogállása” rész „a társulás éves költségvetését Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzatának éves költségvetése tartalmazza, gondoskodik az elemi
költségvetés, az idıszaki és az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz történı
benyújtásáról az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.)
Korm. rendelet szerint.” mondattal egészül ki.
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2. A „841211 Oktatás igazgatás” számú és elnevezéső szakfeladat a „805915 Oktatási
célok és egyéb feladatok” számú és elnevezéső szakfeladatra változik.
3. A „751197 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége” számú és elnevezéső
szakfeladat kerül felvételre.
4. A „841192” szakfeladat-szám a „751922” szakfeladat-számra változik.
5. A C) rész 19./ pont „…amennyiben az a szakképzést érinti (különösen: az iskola
maximális tanulói létszámának, az oktatott szakmáknak a megváltozás esetén).”
mondatrésszel egészül ki.
6. Az A) rész új, az alábbi 6./ ponttal egészül ki „6./ Megválasztja az Ellenırzı
Bizottságot.”.
7. „A társulás irányítása” rész a következı mondatokkal egészül ki „A Társulási
Tanács Ellenırzı szerve az Ellenırzı Bizottság, amelynek alapvetı feladata a
Társulás mőködésének és gazdálkodásának, valamint a támogatási
szerzıdésekben rögzített feladatok és a projektek végrehajtásának ellenırzése. Az
Ellenırzı Bizottság létszáma 5 fı, melynek elnökét és tagjait a Társulási Tanács
választja tagjai közül.”.
8. „A Társulási Tanács elnökének feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f)
Tájékoztatja az Ellenırzı Bizottságot.”
9. „Az igazgató feladatai” rész új, az alábbi f) ponttal egészül ki „f) Beszámol az
Ellenırzı Bizottságnak.”.
10. A C) rész 16./ pontja a következıre változik „A regionális fejlesztési és képzési
bizottság döntésének megfelelıen a szakmai program tekintetében egyetértési
jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.”
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármester a 2. számú melléklet szerinti,
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2009. március 31.
Bogdán Péter polgármester

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Dr. Wirth István, a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
elnöke
értesülnek.–
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b)

Kiemelt építéshatósági feladatok ellátásáról

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elmúlt évben kérte a képviselı-testület hozzájárulását egy fı építész,
részmunkaidıben történı foglalkoztatásához, tekintettel arra, hogy a kiemelt építéshatósági
feladatokat csak azok a hivatalok láthatják el, ahol két fı köztisztviselı csak ezeket a
feladatokat látja el. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési
feltételeirıl szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdését módosították, amely
alapján már csak teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıkkel látható el ez a feladat.
Úgy gondolja, hogy a hivatalban nincs szükség két fıállású építész foglalkoztatására, ezért
javasolja, hogy a kiemelt építéshatósági feladatokat a továbbiakban ne vállalják.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 16/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Kiemelt építéshatósági feladatokról
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy az elsıfokú
építésügyi hatósági hatáskört 2009. március 1-tıl nem látja el, mivel Kenderes
Város Önkormányzata nem tudja biztosítani az építésügyi és az építésfelügyeleti
hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló módosított 343/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésében elıírt feltételt.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
értesülnek.–

c)

Okmányiroda kialakítása

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az okmányiroda kialakításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításának megkezdéséhez kérte a képviselı-testület hozzájárulását. Az okmányirodai
feladatok ellátásához az Államigazgatási Hivatal hozzájáruló nyilatkozatát követıen,
megállapodást kell kötni Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatalával.
BORDÁS JÓZSEF az okmányiroda személyi feltételeinek biztosításáról érdeklıdött.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az okmányirodai feladatokat három fı fogja ellátni a jelenlegi
köztisztviselık közül.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy az okmányirodában milyen feladatokat
látnak el.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az okmányiroda feladata nagyon összetett, ide tartozik a gépjármő
ügyintézés, a vállalkozói igazolványok, útlevél, személyi igazolvány, vezetıi engedély,
lakcímváltozás, választással kapcsolatos feladatok.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 17/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Okmányiroda kialakításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja az
okmányiroda kialakítását és a mőködéshez biztosítja az önkormányzat
tulajdonát képzı Kenderes, Szent István út 54. szám alatti ingatlant.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

3)

Kisújszállás-Kenderes között megépítendı kerékpárútról

BOGDÁN PÉTER a Kisújszállás-Kenderes között megépítendı kerékpárút tervei elkészültek.
A beruházás költsége 160 millió Ft, melyhez 20 %-os önerıre van szükség. A 20 %-os önerı
megosztása Kisújszállás és Kenderes között 70-30 %-os arányban történik, így az
önkormányzatnak 12.800 e Ft önerıt kell biztosítania. Kérte a képviselı-testület elvi
hozzájárulását a pályázat
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával, és 2 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 18/2009.(II.19.) Kt. számú határozata
Kenderes-Kisújszállás közötti kerékpárútra benyújtandó pályázat elvi támogatásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a Kenderes- Kisújszállás közötti kerékpárútra benyújtandó KÖZOP
pályázatot elviekben támogatja. A pályázati keret újbóli megnyitása
után pályázatot kíván benyújtani Kisújszállás Város Önkormányzatával
közösen, a pályázati önerırıl és a projekt konkrét költségösszetételérıl
ekkor fog dönteni.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Kecze István Kisújszállás Város Önkormányzat polgármestere
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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e)

Kenderes, Szent István út 54-56. szám alatti ingatlanok udvarának kezelıi
jogának átadásáról

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Város Önkormányzatának tulajdonában van a Szent István
út 56. szám alatt található Városháza a hozzátartozó egyéb épületekkel és udvarral, valamint a
Szent István út 54. szám alatti lakóház és gazdasági épület. A vízmő tevékenységének
végzéséhez szükséges ezen épületek udvarainak használata, valamint a Szent István út 54.
szám alatti lakóház melléképületének volt garázs része, melyet jelenleg raktárnak használnak.
A vízmő 2005. évben a fenti udvarrészeken tereprendezést végzett, és térburkolattal látta el a
területet. Azon értéknövelı beruházások, melyek az elmúlt években megvalósultak
szükségessé teszik a kezelıi jog mielıbbi rendezését, mivel ellenkezı esetben gondot okoz az
elkészült munkák aktiválása. A kezelıi jog átadása azért is fontos, mivel a késıbbiekben
szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat is a vízmő végzi, és ennek költségei is ott
jelentkeznek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2009. (II. 19.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı - Kenderes, Szent István út 54. és 56. szám
alatti ingatlanrészek kezelıi jogának átadásáról.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
Kenderes Város Önkormányzata a tulajdonában lévı Kenderes, Szent István
út 56. szám (1148. hrsz.) alatt található Városháza udvarának, valamint a Szent
István út 54. (hrsz.1147/1.) számú lakóház udvarának és gazdasági épület jelenleg
raktárnak használt részének kezelıi jogát 2009. február 19. naptól Kenderes
Város Vízmőnek (5331 Kenderes, Szent István út 56.) átadja.
A kezelıi jog átadását követıen a fenti ingatlanrészek állagmegóvási
(tisztántartási) és karbantartási munkáit Kenderes Város Vízmő végzi.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Kenderes Város Vízmő Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k. -
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f)

Kunhegyesi út lakóinak kérelmének megtárgyalása

BOGDÁN PÉTER ismertette a Kunhegyesi út lakóinak kérelmét, melyben kérik a képviselıtestületet, hogy a Kunhegyesi út végére a 32-36. szám alatti ingatlan elıtti közterületre
szíveskedjenek a közvilágítást kiépíteni. Az útnak ezen része már nincs megvilágítva és ez a
terület a városhatár szélén helyezkedik el, így a házak megközelítése gyalogosan és
kerékpárral is nagyon balesetveszélyes. Vagyonvédelmi szempontból is indokolt a
közvilágítás kiépítése.
MAGYAR ISTVÁN érdeklıdött, hogy a közvilágítás bıvítés megoldható-e a korábbi
fejlesztési konstrukciók szerint. A településen több olyan szakasz van, (Martinovics út, Arany
J. út) ahol csak lámpatestet kellene elhelyezni.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a Kossuth L. út 57. és 61. szám közötti szakasz megvilágítása is
gondot okoz.
BOGDÁN PÉTER: a Bacsó Béla út 5. szám alatti lakos is jelezte, hogy az ingatlana elıtti
szakasz nincs megvilágítva.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az Észak-Buda Kft. képviselıjével történt egyeztetés
után döntsön a képviselı-testület a közvilágítás bıvítésérıl.

g)

Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének „az
Államreform Operatív Program 1.A.2. kódszámú, Polgármesteri Hivatalok
szervezet fejlesztése címő pályázaton való részvételrıl” szóló 122/2008.(VII.22.)
Kt. számú határozat módosítására

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Államreform Operatív Program keretén belül 19.384.400,- forint
összegő Európai Uniós támogatást nyert Városunk. A támogatási szerzıdés megkötése során
felmerült, hogy a pályázat önerejét ne hitelbıl fedezze az önkormányzat, hanem a 2009. évi
költségvetésbe került beépítésre, ezért szükséges a határozat módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2009. (II. 19.) Kt. számú határozata
az Államreform Operatív Program 1.A.2. kódszámú, Polgármesteri Hivatalok szervezet
fejlesztése címő pályázaton való részvételrıl szóló 122/2008. (VII. 22.) Kt. számú
határozatának módosítása
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a 122/2008. (VII. 22.)
Kt. számú határozat alábbi módosításával:
„Kenderes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program 1.A.2.
kódszámú, Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése címő pályázaton való
részvételrıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani.
A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén az
önrészt a 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
Pályázati támogatás (92%)
19.384.400Önerı (8%)
1.685.600Összesen
21.070.000„
Ezzel egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 122/2008. (VII.22.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

h)
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy a Nagykunsági Szellemi Mőhely ügyvivıje
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy anyagi támogatásukkal nyújtsanak
segítséget a „a jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének” felállításához. A kegyeleti
emlékhely tervezésére Gyırfi Sándor szobrászmővészt kérték fel. Úgy döntött, hogy az
önkormányzattól kért 50.000,- forintos támogatást a saját költségtérítésébıl fizeti ki.
i)
BOGDÁN PÉTER: Kisújszállás Mentıállomása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mentıalapítvány nevében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy lehetıségükhöz
mérten támogassák a kisújszállási Mentıállás mentıkocsijába történı Lipepak 500 típusú
félautomata defibrillátor beszerzését. Javasolta 20.000,- forintos támogatás biztosítását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2009. (II. 19.) Kt. számú határozata
a 2009. évi költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a 2009. évi költségvetési tartalékból 20.000,- forint támogatást
biztosít a Kisújszállási Mentıállás mentıkocsijába történı Lipepak
500 típusú félautomata defibrillátor beszerzéséhez.
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Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Kisújszállás, Mentıállomás, 5310 Kisújszállás, Illéssy út 7.
értesülnek.–

BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
BOGDÁN PÉTER Dr. Ila Erzsébet negyven éve – 1969. január 15-tıl – magas színvonalon
végzi településünkön a fogorvosi hivatását. Szakmai munkáját és közéleti tevékenységét
példaértékő hivatástudattal látja el, melyért ezúton is köszönetét fejezte ki. Gratulál a
Kenderesen eltöltött hosszú évekhez, további munkájához jó egészséget kíván.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ bejelentette, hogy Bánhalmán a lenti buszmegállón található
hullámlemezt valaki leszakította, kérte a szakemberek segítségét a helyreállításban.
TAPASZTÓ SZABOLCS jelezte, hogy az üzemanyagtöltı állomásnál az egyik lámpaoszlop
elhajlott, így balesetveszélyessé vált. A közmeghallgatáson a Vasút úti lakók kérték az
ingatlanuk mögötti területen a nád levágását. A tőzoltósággal megbeszélte, hogy kijönnének
és felügyelnék a nád égetését amennyiben az önkormányzat, úgy dönt, hogy égetéssel kívánja
a területet megtakarítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az „út a munkához” program keretében foglalkoztatott személyek
foglalkoztatási tervében szerepel ennek a területnek a rendbetétele. A lakóházak közelsége
miatt nagyon veszélyesnek tartja az égetést.
MAJZIK JÓZSEF: a nád égetése környezetvédelmi szempontból sem engedélyezett.
ESZTERÓ IMRÉNÉ jelezte, hogy a Rákóczi úton és a temetı melletti úton nem volt letolva
a hó, így az, két napig járhatatlan volt.
BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést a zárt ülést követıen 19
óra 23 perckor bezárta.

Kmf.
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