Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 25-én 8 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén.
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Oláh
József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Bordás József, Dr Ila Erzsébet, Magyar István
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási Központ
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetı-helyettese, Juhászné Orvos Anetta a Területi
Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Bíró Csaba a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pádár Lászlóné
jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı
BOGDÁN PÉTER: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl
11 fı van jelen, 3 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy
harmadik napirendi pontként a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulathoz való csatlakozásról
szóló elıterjesztést tárgyalja meg a testület.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 25/2009./II.25./ Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 25-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2009.(II.27.) rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az
ellátottak személyi térítési díjának megállapítására
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Juhászné Orvos Anetta.
JUHÁSZNÉ ORVOS ANETTA: a kiküldött rendelet-tervezettel kapcsolatban módosítást
javasol. A rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza a Területi Gondozási Központ
Családsegítı Szolgálat intézményi és személyi térítési díjait. A személyi térítési díjak a 2008ra megállapított kedvezményeket tartalmazzák, azonban ezek nem teljes egészében
vonatkoztathatók a 2009. évre kiszámított – az új normatív támogatások szerinti – intézményi
térítési díjakra. Olyan kritériumokat javasol meghatározni, amely alapján a térítési díjak
csökkenthetık lennének.
BÍRÓ CSABA: a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplı intézményi térítési
díjakat a normatíva csoportoknak megfelelıen kellett kialakítani. A tavalyi évben is
ugyanezek a normatíva csoportok és ugyanezek a térítési díj kategóriák szerepeltek.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: észrevételezte, hogy a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érı
jövedelem és a 30 ezer Ft körüli nyugdíj között óriási különbség van, és a térítési díjak pedig
mind a két esetben ugyanazok.
BAKTAI KÁLMÁN: az a véleménye, hogy az intézményvezetınek legyen lehetısége méltányossági alapon – a térítési díjak csökkentésére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta a beterjesztett anyag változatlan formában történı
elfogadását, kiegészítve azzal, hogy az intézményvezetı – meghatározott esetekben –a térítési
díjat csökkenthesse.
BÍRÓ CSABA: az intézményvezetı a jövedelemhatárokat ismerte, mert az alapján igényelte
meg a normatívát. A szociális törvény elıírja, hogy március 1-ig a képviselı-testületnek el
kell fogadni a térítési díjakról szóló rendeletét.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a mai napon ülésezni fog a Szociális és Egészségügyi Bizottság.
Javasolta, hogy az ülésen tárgyalják meg és véleményezzék a rendelet-tervezet, és
fogalmazzanak meg olyan feltételeket, amelyek alapján a térítési díjak csökkenthetık lesznek.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: kérdése az volt, hogy a térítési díjak ÁFA összege a szülıt
fogja terhelni?
BÍRÓ CSABA: igen, az ÁFA összege beépül a térítési díj összegébe.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: ügyrendi javaslatként a téma napirendrıl történı levételét
indítványozta.
Javasolta, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg a Szociális és
Egészségügyi Bizottság délutáni ülésén, majd azt követıen döntsön a Képviselı-testület a
rendelet megalkotásáról.
BOGDÁN PÉTER: szavazásra tette az elhangzott javaslatot.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2009.(II.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(III.5.) rendelet-tervezete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi
térítési díjának megállapításáról szóló elıterjesztés napirendrıl történı levételérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.8VII.30.9 rendeletének 13. §. (8) bekezdése
alapján úgy döntött, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását napirendjérıl
leveszi.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
költségeihez való hozzájárulásról

Társulás

2008.

évi

mőködési

BOGDÁN PÉTER: a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás Társulási Tanácsa kérte
az alapító és csatlakozott önkormányzatokat, hogy a szavazati arányok alapján a projektekben
az el nem számolható költségekhez járuljanak hozzá, valamint a pályázatok önerejének
biztosítása esetében a szavazati arányok, illetve a pályázatokból való részesedés mértéke
alapján a felmerülı költségek megelılegezését biztosítsák. Kenderes esetében az el nem
számolható költségek településre esı része 30 ezer Ft, a pályázatok önerejének
megelılegezése pedig 796 ezer Ft. A fenti összegek az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében betervezésre kerültek.
Kérte a Képviselı-testületet, döntsenek az összegek biztosításáról.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
támogató szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának. 27/2009.(II.25.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008. évi mőködési
költségeihez történı hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás részére
- a projektekben el nem számolható költségekhez történı hozzájáruláshoz 30 ezer Ft-ot biztosít 2009. évi költségvetésének terhére.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya,
Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás Szolnok, Kossuth L. út 2.
é r t e s ü l n e k.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2009.(II.25.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás részére a felmerülı költségek
megelılegezéséhez történı hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás részére
- a felmerülı költségek megelılegezéséhez 796 ezer Ft-ot biztosít 2009. évi költségvetésének terhére.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás Szolnok, Kossuth L. út 2.
é r t e s ü l n e k.

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulathoz történı csatlakozásról
BOGDÁN PÉTER: a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulathoz történı csatlakozást
javasolta, a település keleti részén lévı belterületeken keletkezı belvíz elvezetésének
megoldására. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében erre a célra 150 ezer Ft van
tervezve, amely közel 200 hektáros terület belvízvédelmére biztosít megoldást. Az
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érdekeltségi díj ellenében a Vízgazdálkodási Társulat megoldja a település keleti részének
belvízelvezetését a fıbefogadóba.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: arról érdeklıdött, hogy a Vízgazdálkodási Társulat elvezeti a belvizet,
vagy csak a csatornát biztosítja?
BOGDÁN PÉTER: a csatornát, illetve szükség esetén szivattyúkat biztosít. A belterületen az
árkok tisztán tartása, rendbetétele továbbra is az önkormányzat feladata lesz.
BAKTAI KÁLMÁN :a közcélú foglalkoztatás keretében a településen az árkok karbantartása
85 %-ban elkészült.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 29/2009.(II.25.) Kt. számú határozata
Kenderes város belvízzel veszélyeztetett belterületével a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területébe való belépésrıl
Kenderes Város Önkormányzata a város belterületének belvíz által veszélyeztetett
200 ha nagyságú területével be kíván lépni a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat
(Karcag, Kisújszállási út 30.) érdekeltségi területébe.
A 2009. évre esı 150 ezer Ft érdekeltségi díj megfizetését az önkormányzat 2009. évi
költségvetése terhére biztosítja.
A Képviselı-testület a belépés lebonyolításával megbízza Bogdán Péter polgármestert.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat Karcag Kisújszállási út 30.
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
TAPASZTÓ SZABOLCS: felhívta a figyelmet a Megyei Önkormányzat által kiírt pályázatra,
amely alapján Települési Környezetért Cím nyerhetı el, továbbá újabb pályázati lehetıség
felkutatását szorgalmazta a háromszínő közlekedési lámpa megvalósítására. Tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy újabb névtelen levelet kapott, amelyben a levélíró az Óvodai Egység egyik
dolgozójának munkaviszony megszüntetését sérelmezte. Célszerőnek látná a névtelen
levelekkel kapcsolatban újságcikk megjelentését a helyi újságban.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: tájékoztatta a jelenlévıket a névtelen levélben leírtakban
foglaltakról.
BOGDÁN PÉTER: az elhangzottakkal kapcsolatban - az intézményvezetı tájékoztatása
alapján - nem tart szükségesnek további vizsgálatot, vagy intézkedés megtételét.
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Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 óra 43 perckor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. február 25-én 8
órakor tartott rendkívüli ülésén. –

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 25-i
ülése napirendjének elfogadásáról

25/2009.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(II.27.)
rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról
26/2009.
szóló elıterjesztés napirendrıl történı levétele
2./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 2008.évi
mőködési költségeihez történı hozzájárulásról

27/2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás részére
a felmerülı költségek megelılegezéséhez történı hozzájárulásról

28/2009.

3./ Kenderes város belvízzel veszélyeztetett belterületével a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területébe való belépésrıl
29/2009.

