Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 25-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık,
Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Dr. Ila Erzsébet
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója,
Mikola Istvánné a Városi Könyvtár megbízott intézményvezetıje, Penti Gusztáv a
Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Fejes Zoltán r. alezredes a Karcagi
Rendırkapitányság vezetıje, Borók Tibor a Kisújszállási Rendırırs parancsnoka, Enyedi
Lajos, Kis-Vén Zoltán, Ligárt Tamás körzeti megbízottak, Kolozsi József a Jász-NagykunSzolnok Megyei Polgárırség elnöke, Czakó István a Kenderesi Polgárırség elnöke, Szél
János polgárır, Kovács Imre a Kenderes 2006 Kft. ügyvezetı igazgatója, Bodor Tamás,
Nánási István meghívottak, Orosz Mihály aljegyzı, Fodor Imre, Majzik József, Turi János
köztisztviselık, Pádár Lászlóné jegyzı, Kerék István, Ferenczi Józsefné, Ruskó Vince, Fodor
Imréné érdeklıdık, valamint Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık.

BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 13 fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendek
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 4. napirendi pontot 1. napirendi pontként
tárgyalják meg, és az Apáczai Csere János Általános Iskola II-es számú épületének fejlesztési
pályázatáról, valamint az Óvodai Egység épületének fejlesztési pályázatáról szóló
elıterjesztéseket 10-11. napirendi pontként vegyék fel a napirendek közé.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 49/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 25-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
értesülnek.–

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
Tájékoztató a Kenderes 2006 Kft. mőködésérıl
Szóbeli kiegészítést tett Kovács Imre a Kenderes 2006. Kft. ügyvezetıi igazgatója.
KOVÁCS IMRE: az elkészített anyag magába foglalja a korábbi szövetkezet rövid történetét,
az átalakulást szükségessé tevı momentumokat, és a jelenlegi Kenderes 2006 Kft. mőködését.
A kenderesi szövetkezeti mozgalom közel 60 évre tekint vissza. A szövetkezeti forma
megszüntetését több tényezı befolyásolta és indokolta. Az 1990-es évek elején a
rendszerváltás új helyzetet teremtett, jelentıs mértékő területi átrendezıdés történt, viszonylag
kedvezıtlen birtokpolitikai szempontok alakultak ki. Az 1992. évi vagyonnevesítési idıszakot
követıen, minden parlamenti ciklusban sor került a szövetkezeti törvény különbözı politikai
célú módosítására, vagy az üzletrész körüli szabályozás változtatására. A teljes szövetkezeti
vagyon felosztásra került. A kialakult körülmények a gazdálkodás eredményességének a
korlátait jelentették. Véleménye szerint a gazdálkodásnak, - a mezıgazdasági tevékenységnek
is – a minél nagyobb termelékenység elérése lehet csak a célja. Azt, hogy ezt a célt milyen
formában – a termékek kibocsátásának növelésével, vagy a dolgozói létszám csökkentésével –
érik el, a gazdálkodónak kell meghatározni. Eredményessé kell tenni a gazdaságot, az
eredmény jelentıs részét pedig a versenyképesség javítása érdekében fejlesztésekre kell
fordítani. Az átalakulást követıen 2007. évben 5%-kal, 2008. évben 23%-kal növekedett az 1
fı foglalkoztatottra számított munkabér, továbbá egyéb juttatások is bevezetésre kerültek. A
termıföld haszonbérleti díját 2008. évben 35%-kal emelték meg, ami közel 1200 fıt érintett.
Az ıstermelıi tevékenység elısegítése, az abban érintettek részére igen kedvezı gazdálkodási
helyzetet eredményez. Az átalakulással a tulajdonosi szerep és a felelısség is kialakult, a
diszkriminatív beavatkozások lehetısége pedig, jelentısen korlátozódott. A Kenderes 2006
Kft-nek az elızı háromévi gazdálkodási mutatói az eredményesség jelentıs mértékő javulását
tükrözik. Ez a pozitív tendencia kedvezıen hat az alkalmazotti, a tulajdonosi és a termıföldet
bérbeadók körére is. Kiemelt célnak tekintik a versenyképesség megtartását, de már nem a
hátrányos gazdálkodási formában.
Kérdést tett fel Krokavecz László, a feltett kérdésre Kovács Imre válaszolt.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a gazdasági válság hatásai hogyan érintik a Kft. mőködését, és a
foglalkoztatottak létszámát? Hogyan látja a Kft. jövıjét 3-5 év múlva?
KOVÁCS IMRE: a gazdasági válság bizonyos hatásait már jelenleg is érzik, de a nagyobb
részét még nem láthatják elıre. Ennek ellenére azonban az alapvetı célok meghatározásra
kerültek. A válság gazdaságszabályozó és piaci hatása már érezhetı. Várhatóan 2009-ben a
nemzeti támogatás elmarad, ami a Kft. esetében 22 millió forint kiesést eredményez.
Napjainkban a tejpiac helyzete katasztrofális, mivel az elmúlt évi 83,- forintos literenkénti
tejárhoz képest jelenleg csak 62,-67,- forintot kapnak, így ez jelentıs (26 millió forint)
árbevétel kiesést okoz. A gázolaj jövedéki adó visszatérítésének megszőnése szintén
kedvezıtlenül hat a gazdálkodásra. A Kft. éven túli hitelállománya viszonylag nem magas, de
a bizonytalan pénzügyi helyzet következtében a gépek lízingköltsége 40%-kal emelkedett. A
gazdálkodásban meghatározták azokat a területeket, ahol inkább a biztosabb piacokat
részesítik elınyben. A túlélésre és a zavartalan mőködés fenntartására rendezkednek be, nem
számolnak visszafejlesztéssel és létszámleépítéssel. Mindezek ellenére azonban fel kell
készülni, és számolni kell az esetleges akadályokkal. Az elmúlt évben elért eredmények
következtében viszonylag kedvezıbb feltételekkel tudnak szembenézni a nehézségekkel. Az
elkövetkezı 3-5 év kilátásairól a jelenlegi bizonytalan helyzetben nagyon nehéz felelısen
nyilatkozni. A szövetkezeti átalakulás Kenderesen úgy zajlott le, hogy igazán kevés ember
vált elégedetlenné. Lehetıséget biztosítottak az üzletrészek értékesítésére a nyugdíjas és külsı
üzletrész-tulajdonosoknak. Az átalakulás idıszakában nyilvánvalóvá vált, hogy a
gazdálkodási hátrányokat nem szabad tovább vinni az új mőködési formába. A Kft. 70 taggal
alakult meg. A tulajdonosi kör zöme érzékeny arra, hogy milyen eredménnyel mőködik a Kft.
Örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt évben már osztalékot is tudtak fizetni a tagoknak.
A szakma elöregedése és a generáció váltás hatása miatt hátrányba kerülnek. Az elhangzottak
ellenére azonban optimista, és bízik abban, hogy a jövıben is töretlen lesz a gazdálkodás
eredményessége, és a több éves mőszaki fejlesztés érezhetıen kedvezı hatást vált ki.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy a Kft-ben biztosított a
munkavállalói érdekképviselet.
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint nagyon hosszú a 2022. évvégéig szóló
haszonbérleti szerzıdés idıtartama. Több szerzıdı fél alacsonynak tartja a termıföld
haszonbérleti díját. Érdeklıdött, hogy Kenderesen hogyan valósul meg a történelmi bázisjogra
való jogosultság.
KOVÁCS IMRE úgy gondolja, hogy a gazdálkodás koncepcióját hosszú távra kell
meghatározni, és törekedni kell a gazdálkodás folytonosságának biztosítására, amit csak a
hosszú távra szóló bérleti szerzıdésekkel tudnak megvalósítani. Vitathatatlan, hogy a
szövetkezeti átalakulásnál az üzletrész és a föld váltott ki indulatokat. A föld mindig az
érzelem, az érdek és a lét fogalomkörébe tartozott. A haszonbérleti díjra vonatkozóan a
korábbi szerzıdést egyoldalúan módosították a bérbeadók javára. A történelmi
bázisjogosultsággal kapcsolatban elmondta, hogy az ezt szabályozó jogszabály jelenleg az
Alkotmánybíróság elıtt van. A törvény úgy rendelkezett, hogy a 2006. évi használat utáni
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támogatás jogosultság volt az alapja, így amely területeket 2006-ban használtak arra
kaphattak támogatást.
SZŐCS PÁLNÉ köszönetet mondott a Kft-nek az általános iskolának nyújtott támogatásért. A
további munkájukhoz sok sikert és eredményes gazdálkodást kívánt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kft. a település öt legnagyobb foglalkoztatói közé tartozik. Úgy
gondolja, hogy a tevékenységüket a mutatószámok jól tükrözik. A jogi szabályozás az elmúlt
idıszakban a mezıgazdaság szempontjából nem mindig volt kedvezı. Meglátása szerint
abban a helyzetben, amiben a régi szövetkezeti és a jelenlegi Kft. kialakította, illetve
megtermelte ezt az eredmény nem volt egyszerő idıszak. Lehetısége nyílt folyamatában
belelátni a tevékenységükbe, hiszen rendszeresen meghívást kapott a közgyőléseikre, és azok
anyagát áttekinthette. A fejlesztések, beruházások, gépvásárlások meghozták a várt
eredményeket. Megállapítható, hogy nagyon kemény munka árán maradhatott talpon ez a
gazdasági szervezet. Kívánja, hogy a jövıre nézve is legyen további sikerélményük, bízik
abban, hogy a dolgozói létszámkeret megtartásra kerülhet, és a gazdasági válság nem fogja
olyan mértékben súlytani ezt a helyi gazdálkodó szervezetet, ami veszélyeztetné a dolgozók
foglalkoztatását.
BAKTAI KÁLMÁN örömmel tapasztalta, hogy az elızı vezetésnél jobb kapcsolatot sikerült
kialakítani a Kft-vel. A mai napirendi pont lehetıséget nyújtott a képviselı-testületnek arra,
hogy betekintést nyerjen a gazdálkodó szervezet munkájába. Véleménye szerint a jó
munkakapcsolat kialakításához nélkülözhetetlen az egészséges párbeszéd, a megfelelı
információ áramlás biztosítása.
BOGDÁN PÉTER: a tájékoztatóból kitőnik, hogy a Kenderes 2006 Kft. meghatározó
szereplıje a helyi gazdasági életnek, mind a foglalkoztatás szempontjából, mind a
gazdálkodás eredményét tekintve. Nagyon hasznosnak tartotta a tájékoztató elején lévı
visszatekintést, hiszen így folyamatában láthatóvá vált a gazdálkodó szervezet eddigi
mőködése. Megköszönte a tájékoztatót és további eredményes gazdálkodást, jó munkát,
kedvezı idıjárást és jó termést kívánt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
a Kenderes 2006 Kft. mőködésérıl szóló tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Kenderes 2006 Kft. mőködésérıl szóló tájékoztatót, és azt
tudomásul veszi.
Errıl: 1./ Kovács Imre Kenderes 2006 Kft. ügyvezetı igazgatója
Kenderes, Rákóczi út 21.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–
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2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Beszámoló a Karcagi Rendırkapitányság 2008. évi tevékenységérıl
Kérdést tett fel Krokavecz László, a feltett kérdésre Fejes Zoltán r. alezredes válaszolt.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelenleg a településen három rendır teljesít szolgálatot, a negyedik
státusz betöltésének idıpontjáról érdeklıdött. A beszámolóban szerepel a prostitúció
kérdésköre. Sajnos a trafóház körül az út szélén még mindig lehet látni várakozó hölgyeket,
akik akadályozzák a balesetmentes közlekedést. Az állatlopások megélhetési bőnözésként
szerepelnek az anyagban. Az újonnan megalakult városırséggel kapcsolatban a rendırségnek
milyen tapasztalatai vannak?
FEJES ZOLTÁN a rendıri létszámhelyzetrıl elmondta, hogy jelenleg a rendırség
mélyponton van. Az elmúlt évben elindult egy nyugállományba vonulási hullám, melynek
eredményeként a 30-40 éves korosztály 80%-a elhagyta a testületet. Ezt a létszámhiányt nem
lehet egyik napról a másik napra pótolni. A Karcagi Rendırkapitányság jelenleg 20%-os
létszámhiánnyal küzd, az üres státuszok betöltése lassan halad. A Kenderesen szolgálatot
teljesítı rendırök közül az egyik kolléga kérte az áthelyezését, az ı személyének a pótlására
már történt intézkedés. Május közepén a rendır szakközépiskola végzıs diákjai közül 30 fıt
kap a megyei fıkapitányság, így bízik abban, hogy a kisújszállási rendırırs
létszámállományát ebbıl a keretbıl meg tudja erısíteni a fiatal kollégákkal. A Tiszafüredi és
Karcagi Rendırkapitányság egyes osztályai összevonásra kerülnek, és az itt felszabaduló
néhány fıt a körzeti megbízotti, valamint járıri létszámba tervezi visszaintegrálni. A kérdésre
válaszolva tehát kijelentheti, hogy nem lesz kevesebb rendır a településen. A rendıri jelenlét
az elmúlt idıszakban növekedett, a jövıben, pedig még nagyobb figyelmet fordítanak erre a
területre. A prostitúciót nagyon nehéz bizonyítani, a rendır nem állíthatja el a hölgyeket csak
azért, mert az útszélén álldogál. Az állatlopások száma 2008. évben nem csak Kenderesen,
hanem országos szinten is megemelkedett. A növekvı számú illegális vágóhidak, orgazda
hálózatok teret nyújtanak az állatlopásoknak. A településen elkövetett állatlopások
felderítésében sikerült eredményeket elérni, az adatok alapján megállapítható, hogy az
elkövetık túlnyomó része nem a közigazgatási határon belülrıl származik. Személy szerint
nem tudja elfogadni a megélhetési bőnözıi kategóriát, mivel ha ezt elismernék jogi
kategóriaként, akkor mindenki lophatna szabadon. A megélhetési bőnözés úgy jelenik meg a
mindennapokban, hogy az egyre inkább elszegényedı, elöregedı korosztály sérelmére
követik el ezeket a bőncselekményeket. Ezekben az esetekben sem a kárérték, sem maga a
bőncselekmény nem olyan súlyú, hogy azt szigorúan szankcionálni lehetne, jóllehet azonban,
hogy annak az idıs személynek az utolsó tyúkját lopták el. A rendırség szívesen nyújt
segítséget az idıs személyeknek, vagy akár egész utcáknak, településrészeknek abban, hogy
szerény anyagi ráfordítás mellett hogyan tudnak viszonylag hatékony védelmi rendszert
kialakítani. A városırséggel kapcsolatos tapasztalatokról még nem tud beszámolni tekintettel
arra, hogy nem rég kezdték meg mőködésüket. A kollégáktól eddig pozitív visszajelzések
érkeztek, úgy gondolja, hogy ha a jövıben is ilyen intenzitással és lelkesedéssel végzik
munkájukat, akkor be fogják váltani a hozzájuk főzött reményeket. A bőnüldözés elleni
hatékony munkához a rendırségnek kiemelten fontos a polgárırséggel, városırséggel,
bőnüldözési csoporttal való jó együttmőködés.
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Hozzászólások
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy március 9-én alakult meg a városırség 18
fıvel, és a városırök a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot. A közterület-felügyelı
koordinálja munkájukat, eddigi tevékenységükrıl csak pozitív visszajelzések érkeztek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kivilágítatlan kerékpárosok igazoltatása során milyen szempontok
alapján dönti el a rendır, hogy mekkora összegő helyszíni bírságot szab ki? Nagyon nagy
szóródást lát az összegekben, esetenként 3.000,- Ft, más esetben 20.000,- Ft a helyszíni bírság
összege. Érdeklıdött, hogy köteles-e megállni gépjármővével, ha mögötte megkülönböztetı
fényjelzést használó rendırségi autó halad.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a beszámolóban javaslatként került megfogalmazásra a helyi
bőnmegelızési koordinátori státusz kialakítása. Érdeklıdött, hogy van-e már ilyen státusz, és
milyen szakembert igényel.
FEJES ZOLTÁN: a helyszíni bírságolást végzı kollégák csak az eredményes vizsga
teljesítése esetén gyakorolhatják e tevékenységüket. A rendır az intézkedése során a
szabálysértés nagyságától és súlyától függıen szabadon dönt, hogy figyelmeztetésben vagy
helyszíni bírságban részesíti az elkövetıt, a szabálysértési bírságolási kategórián belül. A
konkrét esetek ismerete nélkül nem tud választ adni a helyszíni bírságok összegére.
Tapasztalatai alapján a kollégák elsı ízben általában figyelmeztetésben részesítik a
szabálysértıket. Amennyiben a szabályszegı nem ért egyet a helyszíni bírság összegével, úgy
az intézkedı rendır feljelentést készít, és a rendırkapitányság igazgatásrendészeti osztályának
közlekedési elıadója jár el az ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyszíni bírságolási
nyomtatvány aláírásával, a szabálysértı elismeri a szabálysértést, és az azonnal jogerıre
emelkedik, behajthatóvá válik. A gépjármővek menet közben történı megállítására nincs
egységesen kialakított állásfoglalás. A jelenlegi gyakorlat szerint, az a legcélravezetıbb
megoldás, ha a rendırjárır úgy figyelmezteti az elıtte haladó gépjármővet, hogy felkapcsolja
a megkülönböztetı fényjelzését, és ez által próbálja megállásra felszólítani a vezetıt. A
bőnmegelızési koordinátori feladatkört nagyon hasznosnak tartja, mivel ebben az esetben
csak egy emberrel kell a kapcsolatot tartani, és ez által gyorsabb, pontosabb az
információáramlás. A státusz betöltése nem igényel speciális iskolai végzettséget.
MAGYAR ISTVÁN: az egyre nehezedı megélhetési problémák miatti növekvı számú
bőnözésre hogyan tud felkészülni a rendırség? Kenderes Város Önkormányzata a helyi
rendırség részére a közterületi jelenlét növelése érdekében 150 e Ft-os benzin kártya
biztosításával próbál segítséget nyújtani. A helyi rendırség részérıl merült fel olyan
probléma, hogy az üzemanyag hiánya miatt nem tudtak elıállítani valakit. Elkeseredve
hallotta, hogy májustól ismét kérte egy rendır az áthelyezését a településrıl. A beszámolóban
szők elkövetıi körrıl esett szó. Véleménye szerint ez a kör az esetek többségében tippadóként
mőködik. A téli idıszakban folyamatos volt a településen a falopás, a jó idı beálltával pedig,
megkezdıdnek a mezıgazdasági lopások és a vadorzás.

- 7

-

FEJES ZOLTÁN: a szőkös idıkre nagyon nehéz felkészülni a társadalomnak, a
rendırségnek és az embereknek egyaránt. A helyi elkövetıi körrel az a probléma, hogy már
eleve úgy szocializálódnak a gyerekeik, illetve a fiataljaik, hogy nem is ismerik igazán a
munka fogalmát. Véleménye szerint ennek a problémának a megoldása nem csak a rendırség,
az önkormányzat feladata, hanem össztársadalmi megoldást igénylı feladat. Az
üzemanyagkerettel kapcsolatban elmondta, hogy nem fordulhat elı olyan kifogás, hogy azért
nem állítottak elı valakit, mert nem volt üzemanyag. Annyi üzemanyagkeret mindig lesz,
hogy megpróbálják felderíteni és elfogni az elkövetıket. Köszönetet mondott az
önkormányzatnak, a rendırségnek biztosított üzemanyag támogatásért. A hiányzó rendıri
létszám pótlására a szükséges intézkedéseket megteszik. A vadorzással kapcsolatban
elmondta, hogy minden állat, különösen a trófeás vad a Magyar Köztársaság tulajdona, tehát
az, aki ezeket az állatokat kilövi bőncselekményt követ el. Rendszeresen bejárják a
területeket, kapcsolatot tartanak a vadásztársaságokkal, viszonylag kedvezı eredményekrıl
számolhat be ezen a területen.
PARDI SÁNDOR érdeklıdött, hogy a rendırkapitányság illetékességi területén, hogyan
alakul az iskolai erıszak.
FEJES ZOLTÁN: sajnos a gyermekkorú elkövetık egyre fiatalabb korosztályokból kerülnek
ki, a brutalitás egyre nagyobb méreteket ölt. Elkeserítınek tartja a gyermekek egymással és a
pedagógusokkal szemben tanúsított magatartását. A rendırség megpróbál nagy hangsúlyt
fektetni a bőnmegelızési munkára, oktató-nevelı munkával kívánja elısegíteni a gyermekek
nevelését.
FERENCZI JÓZSEFNÉ elmondta, hogy a sérelmére elkövetett lopásról nem kapott
jegyzıkönyvet. Sérelmével kapcsolatban felkereste Szolnokon az Igazságügyi Hivatalt, ahol
kérték tıle a rendırségi igazolást. Az igazolást csak személyesen tudta a Karcagi
Rendırkapitányságon beszerezni. Az ülésen elhangzott, hogy az embereknek kell megvédeni
saját tulajdonukat. Érdeklıdött, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani akkor, amikor komplett
lakóházakat bontanak le egyik napról a másik napra.
FEJES ZOLTÁN: a büntetıeljárás már a szóbeli bejelentéssel megkezdıdik. Jegyzıkönyvet
valóban nem szoktak adni, egyrészt azért, mert a hiteles másolat költségét a sértettnek kell
megfizetni, másrészt a visszaélések elkerülése érdekében az Igazságügyi Hivatal hivatalból
kéri meg a rendırségtıl a másolatot. Pontosításként elmondta, hogy nem az embereknek kell
megvédeni tulajdonukat. A rendırség a lakosságnak segítséget kíván nyújtani abban, hogy
adott esetben az ingatlant, melléképületeket hogyan lehet a legkisebb ráfordítással megvédeni.
Sajnos a jelenlegi demográfiai hullámnak köszönhetıen több kis település abban a
periódusban van, hogy elvándorolnak a fiatalok, elöregszik a lakosság, nı a lakatlan
ingatlanok száma. A bizonyítási kényszer a rendırséget terheli, sok esetben tehát nagyon
nehéz bebizonyítani, hogy a megtalált téglát, ajtót, ablakot melyik házból lopták el, de
ugyanez elmondható a falopásokkal kapcsolatban is.
BAKTAI KÁLMÁN sajnálja, hogy nem hallott megnyugtató válaszokat a kapitány úrtól.
Véleménye szerint tőrhetetlen állapotok uralkodnak a településen. A jelenlegi háromfıs
rendıri létszám nem képes megfelelıen kezelni a helyzetet, ezért is fordult levélben a
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kapitánysághoz. A képviselık úgy érzik, hogy nincs megfelelı ütıkártya a kezükben ahhoz,
hogy változtatni tudjanak a körülményeken. Véleménye szerint a közbiztonság döntıen
meghatározza a település jellegét, hangulatát. Az elmúlt évtizedekben az emberek örömmel
költöztek vidékre, mert nyugalomban, biztonságban élhettek. Ez napjainkban sajnos már nem
mondható el, és rossz közbiztonság mellett még a régi lakosságot sem lehet megtartani. Ebbe
a helyzetbe nem szabad belenyugodni egy képviselınek sem, és továbbra is keresni kell a
lehetıségeket, minden törvényes eszközt igénybe kell venni annak érdekében, hogy javuljon a
településen a közbiztonság. Mindent meg kell tenni, hogy ez a viszonylag kis számú elkövetıi
kör ne bőnözhessen szabadon. Évekkel ezelıtt a cigánykisebbségi önkormányzattal közösen
tapasztalatokat győjtöttek Tiszaburán, ahol a városırség megszervezése után negyedére
csökkent a bőncselekmények száma. Abban az idıben Kenderesen a városırség
megszervezése a megelızést, a prevenciót szolgálhatta volna. Kérte a képviselıtársait, hogy
közösen keressék a lehetıségeket a település közbiztonságának javítására.
FEJES ZOLTÁN nem tud ígéretet tenni a képviselınek arra, hogy júniustól a településen
nem négy rendır lesz, hanem nyolc. A Karcagi Rendırkapitányság létszámfejlesztésével egy
idıben elsıbbséget élvez a Kisújszállási Rendırırs és ezen belül is Kenderes. Tagadhatatlan,
hogy a rendırkapitányság jelenlegi létszáma nem erre a bőnügyi számra, és nem erre az
elkövetıi körre lett tervezve, ezért mindenképpen szükséges a rendıri létszám fejlesztése.
Örömmel tapasztalta azonban, hogy a jelenlegi rendıri létszám mellett, meg tudták
akadályozni a bőncselekmények számának növekedését. Kiemelten fontosnak tartja, hogy az
emberek azonnal értesítsék a rendırséget, ha bőncselekményt látnak, nem szabad, hogy a
félelem és a közöny eluralkodjon a lakosságon. Több településen nagyon hatékonyan
mőködik a „szomszédok egymásért mozgalom”.
SZATMÁRI TIBOR: az emberek nagy többsége fél. A tanúskodás után a településen kell
tovább élnie, és számítania kell az elkövetık megtorlására. Nem tudja elfogadni, hogy ez a
szők elkövetıi kör nincs a rendırség látókörében. A rendırségnek a településen nagyobb
razziákat kellene tartani, melynek során nem csak a kerékpárosok kerülnek igazoltatásra,
hanem a bőnözık is felderítésre kerülhetnének. Véleménye szerint elsısorban a rendırnek,
nem pedig a civil embereknek kell fellépni a bőnözık ellen.
FEJES ZOLTÁN: természetesen ismerik az elkövetıi kör nagy részét, de mint már említette
a bizonyítási kényszer a rendırséget terheli. Amennyiben az állampolgár nem segíti a
tanúvallomásával a rendırség munkáját, úgy ık nem tudják bebizonyítani az elkövetés tényét.
Mőködik az a joggyakorlat, ami megvédi a tanúkat, ilyen esetben nem kell a nevét adni, nem
kell szembesítésen részt venni. Bőnözés elleni hatékony fellépéshez nélkülözhetetlen a
lakosság, az egész település együttmőködése.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a kapitány úr említette az állampolgári összefogás kiemelt szerepét.
Véleménye szerint borúlátásra ad okot, hogy a törvényalkotás jelentısen elmaradt a magyar
valóságtól. Minden lehetıséget ki kell használni arra, hogy nyomást gyakoroljanak a
törvényalkotókra annak érdekében, hogy változzon például az oktatási törvény. Felháborító,
hogy nem védi meg a jogszabály, a jogalkotó a gyerek által megrugdosott fizika tanárt, és az a
gyerek, akit nem járatnak iskolába kaphatja a családi pótlékot. Meglátása szerint minden
embernek joga van ahhoz, hogy saját portáján belül megvédhesse önmagát, családját és
anyagi javait, ez azonban ma Magyarországon még sajnos nem így mőködik.
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TAPASZTÓ SZABOLCS nagyon részletes, minden területet felölelı beszámolót kapott a
képviselı-testület. A lakosság elégedetlen a település közbiztonságával. Az elmúlt
évtizedekben kevesebb számú bőnözés mellett, minden településnek volt rendırırse. Jelenleg
a bőncselekmények számának növekedésével egy idıben, csökken a rendıri létszám. A
település rendıri létszámának növelése érdekében a polgármesterrel együtt az országos
rendırfıkapitányhoz is el szeretnének menni. A karcagi kistérség pályázatot kíván benyújtani
térségi kamerák beszerzésére, melybıl három kamera Kenderesen kerülne felszerelésre.
Javasolta, hogy a „szomszédok egymásért” mozgalomról a kapitány úr tegyen közre egy
felhívást a helyi újságban. A beszámolót elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
FEJES ZOLTÁN nagyon örül annak, hogy a képviselı-testület ennyire fontosnak érzi a
település közbiztonsági helyzetét.
BOGDÁN PÉTER a beszámolót igen tartalmasnak tartja, amiben részletesen szerepelnek a
településre vonatkozó adatok is. A képviselı-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót.
Köszönetet mondott a kapitány úrnak és kollégáinak a település közbiztonságának javítása
érdekében kifejtett munkájukért.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával, és 1 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 51/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
közrend, közbiztonság helyzetérıl szóló beszámolót. A képviselıtestület megállapította, hogy a 2008. évi feladatokat a rendırség, a
rendelkezésre álló lehetıségekhez és feltételekhez igazodva végrehajtotta. Kenderes város területén a közbiztonság helyzetére is negatív
hatással vannak a romló gazdasági körülmények. A további eredményes
munkavégzés érdekében a képviselı-testület szükségesnek látja a folyamatos
rendıri jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság, a polgárırség, a
Bőnmegelızési Csoport, a városırség támogatásával, együttmőködésével.
Errıl: 1./ Fejes Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı, 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Beszámoló a „Nagyközségi Polgárırség” Kenderes Egyesülete 2008. évi munkájáról
Szóbeli kiegészítést tett Czakó István.
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CSZAKÓ ISTVÁN elmondta, hogy a beszámolóban a teljesség igénye nélkül kerültek
megemlítésre azok az események, ahol a polgárırség közremőködött, illetve aktív szerepet
vállalt. A képviselı-testület az elmúlt ülésen döntött a polgárırség 110 ezer Ft-os, valamint a
Bőnmegelızési Csoport 30 ezer Ft-os támogatásának 2009. november 30-ig történı
zárolásáról. A támogatás csak az egységes szempontrendszer kidolgozása, és értékelése után
kerülhetne kiosztásra. Kérte a képviselı-testületet, hogy bírálja felül a korábbi döntését,
tekintettel arra, hogy a kenderesi polgárırség 1991. óta hivatalosan mőködı, bejegyzett
szervezet, adószámmal, folyószámla számmal. A számlavezetési költség éves szinten közel 30
ezer forint, ezen túlmenıen jelentıs telefonköltsége merül fel a rendırséggel való folyamatos
kapcsolattartás végett, és több esetben a saját gépjármővével mennek ki egy-egy helyszínre,
járırözésre a rendırség szőkös üzemanyagkerete miatt. A közelmúltban ígéretet kaptak a
megyei fıkapitánytól arra vonatkozóan, hogy egy kiselejtezett rendırségi terepjárót kapnak.
A polgárırség mőködésével kapcsolatos költségeket nem tudja a saját pénzébıl finanszírozni,
ezért ismételten kéri a képviselı-testületet, hogy gondolja át a polgárırség részére biztosított
támogatás folyósítását. Számtalan esetben elıfordul, hogy tıle kérnek segítséget, neki jelentik
be a bőncselekményt. A helyi körzeti megbízottakkal nagyon jó munkakapcsolatot alakított
ki, melynek köszönhetıen számtalan esetben a polgárırség közremőködésének köszönhetıen
tudják el felderíteni, elfogni a bőnelkövetıket. Kiemelte a lakossági összefogás, a
rendırséggel való együttmőködés fontosságát. A bőnözık sajnos semmitıl nem riadnak
vissza, több esetben elıfordult a rendıri jelenlét ellenére is, hogy megfenyegették. Mindezek
ellenére azonban a lakosságnak fel kell vállalni, és be kell jelenteni, ha bőncselekményt lát.
Elmondta, hogy a polgárıri munkát csak szívvel-lélekkel, elhivatottsággal lehet végezni.
Megköszönte Enyedi Lajosnak a település érdekében végzett példamutató munkáját. Szeretné,
ha a helyi újságban bizonyos idıközönként számot adnának a lakosságnak a polgárırség
tevékenységérıl. Végezetül elmondta, hogy a képviselı-testület tagjait is szívesen látnák a
polgárırségben, szeretné, ha nem is tagként, de alkalomszerően részt vennének egy-egy
járırözésben, és így talán jobban megismerhetnék a polgárırség munkáját.
Hozzászólások
KOLOZSI JÓZSEF: a polgárırség mőködése, létjogosultsága törvényi háttérrel biztosított.
Nagyon büszke, hogy az országban a polgárırség a második olyan civil szervezet, amely
törvényi háttérrel mőködik. Országos szinten a polgárırség létszáma eléri a 82 ezer fıt,
örömmel jelentheti be, hogy a megyében a következı év végére minden településnek lesz
polgárırsége. Elismeréssel szólt a helyi polgárırség munkájáról, örömmel tapasztalta, hogy
nagyon jó munkakapcsolatot alakítottak ki a rendırséggel. A rendırség és a polgárırség
kölcsönös együttmőködés keretében segíti egymás munkáját. Bízik abban, hogy a
közeljövıben tervezett törvény módosítás eredményeként, több jogosítvánnyal ruházzák fel a
polgárırséget. Tájékoztatásul elmondta, hogy a polgárır közfeladatot ellátó személynek
minısül, ezért a velük szemben elkövetett cselekmény, közfeladatot ellátó személy elleni
bőncselekménynek minısül. Hangsúlyozta a „szomszédok egymásért” mozgalom kiemelt
fontosságát. Szeretné, ha a településen a polgárırség a városi címnek megfelelı támogatásban
részesülhetne. A polgárırségnek számos településen van roma származású tagja, akik
példaértékően végzik munkájukat. Az elmúlt évtized alatt sokat fejlıdött a polgárırség, több
szervezettel, intézménnyel dolgoznak együtt együttmőködési megállapodás alapján. Ígéretet
tett arra, hogy amennyiben a képviselı-testület biztosítja a támogatást, úgy az Országos és
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Megyei Polgárır Szövetség nevében 100 ezer forintos támogatást nyújt a helyi polgárırség
részére. Örömmel hallott arról, hogy a településen több bőnmegelızési csoport alakult, a
támogatások odaítélésénél szeretné azonban, ha a képviselı-testület az elvégzett munkát, az
elért eredményeket figyelembe venné. További eredményes munkavégzést, elhivatottságot
kívánt a polgárıröknek.
TAPASZTÓ SZABOLCS nagyon örül a polgárırség munkájáról készített írásos
beszámolónak. Szeretné, ha a polgárırség a jövıben is ilyen töretlen lelkesedéssel végezné
munkáját, és a képviselı-testület pedig, ennek megfelelıen biztosítaná részükre a támogatást.
BOGDÁN PÉTER az elkészített beszámolót megfelelınek tartja. Javasolta, hogy gondolja át
a képviselı-testület a 110 ezer forintos támogatás zárolását, tekintettel az elhangzott mőködési
költségek finanszírozása miatt is.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: elıször láthatott ilyen írásos beszámolót a képviselı-testület a
polgárırség munkájáról. Nagyon jónak tartja az összeállított anyagot. A támogatás
zárolásával a testületnek az volt a célja, hogy olyan szervezetnek biztosítson támogatást, aki a
legtöbbet tesz a település közbiztonsága érdekében.
MAGYAR ISTVÁN megelégedéssel olvasta a beszámolót. Véleménye szerint nem volt rossz
döntés a támogatás zárolása. A támogatások odaítélése során a képviselı-testületnek
figyelembe kell venni a településen hasonló feladatot ellátó csoportok munkáját is.
Vitathatatlan, hogy a polgárırség a rendırséggel együttmőködve nagyon szép eredményeket
ért el. Megfontolandónak tartja a polgárırség üzemanyag kártyával történı támogatásának
lehetıségét is. Úgy gondolja, hogy a polgárırség munkáját nem lehet összehasonlítani más
civil szervezetek munkájával. Szeretné, ha a továbbiakban is hasonló szintő együttmőködés
valósulna meg a polgárırség és az önkormányzat között.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a képviselı-testületnek a mai ülésen kellene dönteni
a polgárırség támogatásáról. Szeretné, ha a polgárırség fejlesztené taglétszámát, és olyan
embereket vonna be, akik ebben a nehéz helyzetben is szívvel-lélekkel végzik munkájukat.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 52/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
beszámoló a „Nagyközségi Polgárırség” Kenderes Egyesület 2008. évi munkájáról
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta
a „Nagyközségi Polgárırség” Kenderes Egyesület 2008. évi
munkájáról szóló beszámolót, és azt tudomásul veszi.
Errıl: 1./ Czakó István polgárırség helyi szervezetének vezetıje, Kenderes,
Szent István út 57.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–
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4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Beszámoló a Bőnmegelızési Csoport munkájáról
Szóbeli kiegészítést tett Penti Gusztáv.
PENTI GUSZTÁV évek óta kezdeményezte a Bőnmegelızési Csoport és a polgárırségi
közötti kölcsönös együttmőködést. Sajnos a polgárırség tagjai nem kívánnak velük dolgozni,
pedig a csoport valamennyi tagja becsületes ember. A tagok számtalan esetben adnak hasznos
információkat a rendırségnek, a közterület-felügyelınek. Úgy gondolja, hogy amennyiben
évekkel ezelıtt beindulhatott volna az általa kezdeményezett városırség, akkor napjainkra
nem itt tartana a település közbiztonsága. A polgárırség jelenlegi taglétszáma felıl
érdeklıdött. A Bőnmegelızési Csoport tagjai a 4-es számú fıúton reggelenként segítséget
nyújtanak a gyerekek biztonságos átkeléséhez. A polgárırség tagjai a reggeli közlekedésnél
eddig egyetlen alkalommal sem nyújtottak segítséget. Eredményes munkát csak összehangolt
tevékenységgel lehet végezni, ezért mindenképpen szükség lenne a Bőnmegelızési Csoport és
a polgárırség kölcsönös együttmőködésére. Felháborítónak tartja, hogy több milliós házakat
bontanak le, és a rendırség tehetetlen. Véleménye szerint a polgárırségnek a kisebbségi
önkormányzat javaslata alapján, lehetıséget kellene biztosítani roma származású tagok
felvételére is.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a beszámolóban nem szerepelnek konkrétumok, ezért nehéz
reálisan megítélni a csoport bőnmegelızési munkáját. Nagyon pozitív és példaértékő a
csoport tevékenysége a gyerek reggeli átkelésének a biztosításánál. Két gyermekes szülıként
köszönetét fejezte ki tevékenységükért. A polgárırség tagfelvételi rendszere az
alapszabályban kerül rögzítésre, a felvételrıl a közgyőlés dönt. Véleménye szerint nincs
akadálya a tagfelvétel kezdeményezésének. A polgárırök általában éjszaka tudnak csak
járırözni, mivel napközben dolgoznak.
BAKTAI KÁLMÁN kérte, hogy a Bőnmegelızési Csoport tényleges munkáját ne a szőkre
szabott beszámoló alapján ítéljék meg. A bőnüldözés nagyon nehéz feladat, sok esetben
konfrontálódni kell a deviáns személyekkel. Úgy gondolja, hogy mindenképpen
példaértékőnek kell tekinteni, és támogatni kell azt, ha egy roma származású ember felvállalja
a bőnüldözést. A bőnmegelızés a prevencióra épül. Véleménye szerint a bőncselekmények
megakadályozásánál komoly szerepe van a csoport éjszakai járırözésének. Szeretné, ha a
képviselı-testület nem csak a negatív dolgokat venné észre, hanem értékelné a csoport
lelkesedését is.
TAPASZTÓ SZABOLCS: sajnálatos módon a beszámoló nem tartalmaz konkrétumokat. Az
esetleges észrevételekkel a képviselı-testület nem kívánja háttérbe szorítani a Bőnmegelızési
Csoport munkáját, ellenkezıleg szeretné olyan rangra emelni, amelyet megérdemel a civil
szervezetek között.
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CZAKÓ ISTVÁN: a csoport vezetıje egyszer sem kereste meg konkrét segítı szándékkal. A
tél folyamán egyetlen falopást sem jelentettek be. Tudomása szerint a forgalom megállítására
nem jogosultak civil emberek.
FEJES ZOLTÁN: a
forgalommegállításnak.

gyermekek

átkelésének

az

elısegítése

nem

minısül

Szatmári Tibor képviselı eltávozott a terembıl, a képviselı-testület létszáma 12 fı.
ESZTERÓ IMRÉNÉ kérte a polgárırséget, hogy nyisson a Bőnmegelızési Csoport felé, hisz
az ı munkájukra is szükség van. Ez a csoport nem túl rég alakult, tanulásra,
tapasztalatszerzésre van szükségük, amihez segítséget kell nyújtani. Úgy gondolja, hogy a
rivalizálás, személyeskedés árt a hatékony bőnüldözıi munkának.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával, és 2 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 53/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
beszámoló a Bőnmegelızési Csoport munkájáról
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta
a Bőnmegelızési Csoport munkájáról szóló beszámolót, és azt
tudomásul veszi.
Errıl: 1./ Penti Gusztáv a Bőnmegelızési Csoport vezetıje, Kenderes,
Damjanich út 20.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–
Szatmári Tibor képviselı visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 13 fı.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy döntsenek a Bőnmegelızési Csoport és a polgárırség
támogatására biztosított összegekrıl. A támogatást véleménye szerint az elmúlt évek
gyakorlatának megfelelı bontásban kell biztosítani. Javasolta a polgárırség 110 ezer forintos
és a Bőnmegelızési Csoport 30 ezer forintos támogatásának kifizetését.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával, és 1 fı
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 54/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
a Polgárırség és a Bőnmegelızési Csoport támogatásáról
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Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete hozzájárul
Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletében
foglaltak szerint a Polgárırség 110 ezer Ft-os és a Bőnmegelızési Csoport
30 ezer Ft-os támogatásának a kifizetéséhez.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Czakó István a polgárırség hely szervezetének vezetıje, Kenderes,
Szent István út 57.
5./ Penti Gusztáv a Bőnmegelızési Csoport vezetıje, Kenderes,
Damjanich út 20.
értesülnek.-

5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Városi Könyvtár intézményvezetıi állására benyújtott pályázatról
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Oktatási, Turisztikai és Sport Bizottság 2009. március 4-i
ülésén véleményezte a benyújtott pályázatot. A bizottság alkalmasnak tartja a pályázót az
intézmény vezetésére. Úgy gondolják, hogy jó kezekbe kerül a könyvtár vezetése, hiszen
Mikola Istvánné agilis, talpraesett személy. Az ı és a kollégái munkájának köszönhetıen
eddig is sok elırelépés történt az intézményben. Arra kell törekedni, hogy minden intézmény
élére a legmegfelelıbb vezetıt találják meg, és csak példamutató emberek lehessenek
vezetık. A bizottság úgy gondolta, hogy szakmailag és emberileg Mikola Istvánné megfelel
az intézményvezetıi feladatok ellátására.
Hozzászólások
BOGDÁN PÉTER a pályázót kiválóan alkalmasnak tartja az intézményvezetıi feladatok
ellátására. A benyújtott pályázat megfelel a pályázati kiírásban szereplı feltételeknek.
Javasolta Mikola Istvánné intézményvezetıi megbízását.
TAPASZTÓ SZABOLCS: Mikola Istvánné rendkívül átgondolt, igényesen összeállított, szép
pályázatot nyújtott be. Javasolta a képviselı-testületnek a pályázó intézményvezetıi
megbízását.
BAKTAI KÁLMÁN véleménye szerint a pályázó magas színvonalon végzi munkáját, amit a
benyújtott pályázata is jól tükröz.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 55/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
Mikola Istvánné intézményvezetıi megbízásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva, 2009. április 1-i hatállyal, 2014. március 31-ig megbízza
Mikola Istvánné
Kenderes, Ifjúság út 7. szám alatti lakost, a Városi Könyvtár intézményvezetıi
feladatainak ellátásával.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 61. § (1)
bekezdés f) pontja alapján „F” fizetési osztály 8. fizetési fokozatának megfelelıen,
154.300 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap (20.000 Ft) 225 %-ában,
- 45.000 Ft-ban –, állapítja meg.
Errıl: 1./ Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 7.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
5./ Irattár
értesülnek.–

MIKOLA ISTVÁNNÉ megköszönte a képviselı-testület bizalmát, és igyekszik legjobb
tudásával, lelkiismeretesen ellátni az intézményvezetıi feladatait.

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 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 56/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete megtárgyalta a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló
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elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagy.
Ezzel egyidejőleg a 248/2008.(XII.22.) Kt. számú határozat hatályát
veszti.
Errıl: 1./ Kenderes Város Polgármesteri Hivatal, Helyben
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.
értesülnek.–

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 Kenderes Város Vízmő behajthatatlan vízdíj követeléseinek leírásáról
Hozzászólás
TAPASZTÓ SZABOLCS tudomása szerint a számviteli törvényben szabályozva van, hogy az
öt éven túli követelések leírhatók. A peresített tartozások felıl érdeklıdött.
BÍRÓ CSABA pontosításként elmondta, hogy nem arról van szó, hogy ezt a követelést a
képviselı-testület elengedi, hanem arról, hogy engedélyezi annak leírását. Ezek a tartozások
továbbra is fennállnak, csak a mérlegbıl kerülnek leírásra. A képviselı-testületnek
engedélyeznie kell, hogy a vízmő leírhassa, és értékvesztést számolhasson el a behajthatatlan
követelésével szemben.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 57/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő behajthatatlan vízdíj követeléseinek leírásáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
elıterjesztést, és hozzájárul a Kenderes Város Vízmő 2000-2003. év közötti,
összesen 336.502,- Ft összegő behajthatatlan vízdíj követeléseinek a leírásához.
Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő, Kenderes, Szent I. út 56.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2009-2012 idıszak közötti Informatikai
Stratégiájának jóváhagyásáról
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat már 2005. évtıl rendelkezik Informatikai
Stratégiával. A számvevıi jelentésben javaslatként került megfogalmazásra az Informatikai
Stratégia képviselı-testület által történı elfogadásának szükségessége.
BORDÁS JÓZSEF az elektronikus ügyintézés megvalósításának a lépéseirıl érdeklıdött.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elektronikus ügyintézés elsı lépéseire már tettek intézkedéseket.
Több kérelem nyomtatvány letölthetı a honlapról, ami lerövidíti az ügyintézési folyamatot. A
megvalósítás több lépcsıben történhet, hiszen az önkormányzatnak és az ügyfeleknek is fel
kell nıni a feladat megoldásához.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 58/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat 2009-2012 idıszak közötti Informatikai Stratégiájának
jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Önkormányzat 2009-2012 idıszak közötti Informatikai
Stratégiáját, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv kiegészítésérıl
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv kiegészítése szintén összefügg
az Állami Számvevıszék által végzett vizsgálattal. Az intézkedési tervben márciusi 31-i
határidıt jelölt meg a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv kiegészítésére. Az ütemterv
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kiterjed az európai uniós források igénybevételére és felhasználásra vonatkozóan a belsı
ellenırzés kockázatelemzésére, az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési
feladatokra.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 59/2009.(III.25.) Kt. számú határozata
a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv kiegészítésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a 2009. évi belsı ellenırzési ütemterv kiegészítésérıl szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyta.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

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 az Apáczai Csere János Általános Iskola II. számú épületének fejlesztési
pályázatáról
Hozzászólások
SZŐCS PÁLNÉ nagyon örül, hogy a képviselı-testület napirendre tőzte ezt az elıterjesztést.
Bízik abban, hogy sikeres lesz a pályázat. Megköszönte az elıkészítı munkában résztvevı
személyek közremőködését.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
tagjai helyszíni szemle keretében megtekintették a II-es számú iskola épületének tetıterét. A
mőszaki szakvélemények figyelembevételével a bizottság úgy ítéli meg, hogy a tervezett
tetıtér beépítés megvalósítható. A régi épületszárnyon, több helyen tapasztalták, hogy
hiányzik, vagy sérült a kúpcserép. Felhívta valamennyi intézmény figyelmét a rendszeres
karbantartás elvégzésére, tekintettel arra, hogy a kisebb javítások elvégzésével, a megsérült
vagy hiányzó cserepek pótlásával meg lehet akadályozni az épületek további romlását.
MAGYAR ISTVÁN érdeklıdött, hogy az épületet mőszaki szakérı megvizsgálta-e. A régi
épület tetıszerkezete nagyon rossz állapotban van, a tartó oszlopok és a szarufák több helyen
elkorhadtak. Véleménye szerint át kell gondolni ennek az épületrésznek a megerısítését is.
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SZŐCS PÁLNÉ: a jelenlegi pályázati lehetıség maximális kihasználásával 20 millió forintos
támogatás nyerhetı el. A tetıtér beépítés esetén a régi épületszárny felújítása már nem fér
bele ebbe az összegbe. A tetıszerkezet felújítását egyéb forrásból kell megoldani, a korábban
bekért árajánlat alapján 5,5 millió forintba kerülne. A legnagyobb problémát az okozza, hogy
nem lehet már kapni régi típusú cserepeket, az új cserepekhez viszont gyenge a tetı
tartószerkezete.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a korábbi megbeszélések során az iskola tetıtér beépítésére és
a régi épületszárny felújítására 50 millió forintos költséggel számoltak. A jelenlegi számítások
szerint a tetıtér beépítés 20 millió forintba kerül, a régi tetıszerkezet felújításának költsége az
igazgatónı által elmondottak szerint 5-6 millió forint, ezért nem érti, hogy korábban miért
számoltak 50 millió forinttal.
SZŐCS PÁLNÉ pontosításként elmondta, hogy az 50 milliós felújítási költség magában
foglalta a tornaterem, tornaszoba felújítás, nyílászáró, burkolat cserék, homlokzat felújítás
költségeit is.
FODOR IMRE: a II-es épület tetıtér beépítésének a szakemberek által kiszámított költsége
22 millió forint. A komplett épület felújítások költsége csak becsült összeg, ami tartalmazza a
nyílászáró cseréket, homlokzatjavítást, hıszigetelést, régi tetıcserép cseréjét, a szükséges
tetıléc, szarufa cseréjét. Nagyon kedvezı ez a pályázati lehetıség, a tetıtér beépítésével
felszabadul a III-as épület, ezáltal a középiskola és Mővelıdési Ház helyiséggondjai is
mérséklıdnek.
BÍRÓ CSABA: igen kedvezı ez a pályázati lehetıség tekintettel arra, hogy elıfinanszírozásos
és így az önkormányzatnak nem kell áthidaló hitelt felvenni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy kiírásra kerültek-e már a tornaterem
felújítására vonatkozó pályázati felhívások. Az igazgatónı tájékoztatása szerint a tornaterem
felújítása is nagyon fontos lenne, mivel a jelenlegi állapotában az ÁNTSZ nem fogja
engedélyezni a mőködtetését.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a sportlétesítmények felújítására más pályázati lehetıséget is ki
lehet használni. Az iskola II-es számú épületének tetıtér beépítése után, a felszabaduló III-as
épület részben megoldást jelent a középiskola helyiséggondjaira.
SZŐCS PÁLNÉ tudomása szerint még ebben a hónapban megjelennek a kifejezetten
sportlétesítmények, tornatermek felújítására vonatkozó pályázati felhívások. Az iskola a többi
tervezett felújítással szemben ezért elınyben részesítette a tetıtér beépítést.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 60/2009. (III.25.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására a 8/2009 (II. 26.) ÖM rendelet által meghirdetett keretre az Apáczai
Csere János Általános Iskola 2. számú épületének fejlesztésére
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Apáczai Csere János Általános
Iskola 2. számú épületének fejlesztési pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A
kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani támogatás elnyerésére.
A beruházás önerejét Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére
biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás 90%
Önerı (10%)
Összesen:

19.800.0002.200.00022.000.000-

Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes, Szent I. út 36.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pályázatíró Csoportja, Helyben
4./ Bogdán Péter polgármester, 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 az Óvodai Egység épületének fejlesztési pályázatáról
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a maximálisan elnyerhetı 20 millió forintos támogatási
összeg behatárolt, így sajnálatos módon nem kerülhetett be a pályázatba az épületek körüli
térkövezés, ami szükséges lett volna esıs idı esetén a gyermekek levegıztetéséhez. Az
elmaradt felújítások megvalósításához folyamatosan figyelemmel kísérik a további pályázati
lehetıségeket.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 61/2009. (III.25.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására a 8/2009 (II. 26.) ÖM rendelet által meghirdetett keretre az Óvodai
Egység épületének fejlesztésére
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Óvodai Egység épületének
fejlesztési pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot
kíván benyújtani támogatás elnyerésére.
A beruházás önerejét Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére
biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás 90%
Önerı (10%)
Összesen:

18.000.0002.000.00020.000.000-
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Errıl: 1./ Óvodai Egység, Kenderes, Szent I. út 60.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pályázatíró Csoportja, Helyben
4./ Bogdán Péter polgármester, 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
a) Elıterjesztés háromszínő forgalomirányító lámpa tanulmány szintő tervérıl

FODOR IMRE: a Közúti Koordinációs Igazgatóság munkatársától olyan felvilágosítást
kapott, hogy várhatóan egy-két hónapon belül kiírásra kerülnek a forgalomirányító
csomópontok kiépítésére vonatkozó pályázati felhívások. Kenderes Város Polgármesteri
Hivatala részérıl árajánlatot kért a Kenderes, 4. számú fıút és a 3404. számú
útkeresztezıdésbe 3 színő forgalomirányító lámpás csomópont kialakításának lehetıségére,
tanulmányszintő terv kidolgozására. A terv a késıbbiekben kiírásra kerülı pályázatokon való
részvételhez szükséges. A legkedvezıbb ajánlatot az Észak- Budai Tervezı, Szerelı és
Szolgáltató Zrt. 1037 Budapest, Kunigunda útja 74. adta. Az ajánlatuk bruttó 234.000,- Ft. A
terv elkészítéséhez szükséges összeget a 2009 évi költségvetés általános tartalékának terhére
tudják biztosítani, mivel ez a kiadás nem volt tervezve a 2009 évi költségvetésben.
Amennyiben nem sikerül kihasználni a pályázati lehetıséget, úgy az Észak-Budai Kft. lízing
szerzıdés alapján vállalná a forgalomirányító csomópont kiépítését.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a pályázat benyújtásához elegendı-e a tanulmányterv?
FODOR IMRE: a Közúti Koordinációs Igazgatóság pályázatához az elmúlt évben elegendı
volt a tanulmányterv.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: korábban szóba került a zebra építésének kérdése is.
FODOR IMRE: a zebraépítésre még nem érkezett árajánlat.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 62/2009. (III.25.) Kt. számú határozata
Kenderes, 4. sz. fıút és a 3404 sz. útkeresztezıdésbe tervezett háromszínő forgalomirányító
lámpa tanulmány szintő tervének elkészítésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
elıterjesztést, és a Kenderes, 4. sz. fıút és a 3404 sz. útkeresztezıdésben
háromszínő forgalomirányító lámpás csomópont tanulmányszintő tervének
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kidolgozásával megbízza az Észak- Budai Tervezı, Szerelı és Szolgáltató
Zrt. 1037 Budapest, Kunigunda útja 74. alatti vállalkozást.
A tervezési költségét, 234.000,- Ft -ot Kenderes Város Önkormányzat
2009. évi költségvetésének általános tartalékából biztosítja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Észak- Budai Tervezı, Szerelı és Szolgáltató Zrt. 1037 Budapest,
Kunigunda útja 74.
é r t e s ü l n e k.

b) Tájékoztató az ivóvízjavító program II. ütemérıl
FODOR IMRE: az ivóvízjavító program II. ütemérıl kell majd a képviselı-testületnek
döntést hozni. Karcag Város Önkormányzatával közösen kell létrehozni egy víziközmő
társulatot, melyben egy-egy szavazati joggal vesz részt a két önkormányzat. A képviselıtestület korábbi ülésén szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az ivóvízjavító
programot közös beruházás keretében valósítja meg. A társulási szerzıdéssel kapcsolatban
egyeztetést folytattak Karcag város jegyzıjével. A pályázatot a Regionális Fejlesztési
Ügynökség készíti el, melynek az önkormányzatot terhelı költsége 1.240 ezer forint.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ivóvízjavító programhoz a képviselı-testület elvi hozzájárulást
adott, de a 2009. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalást nem tett. Az önkormányzat
önerıbıl nem tudja megvalósítani ezt a beruházást, pályázati lehetıségre pedig csak társulási
formában van lehetıség. A pályázati lehetıség kihasználása érdekében Karcag város
önkormányzata is társulási kényszerben volt. A társulással kapcsolatos egyeztetésen több
módosítást javasolt a megkötendı szerzıdésben. Tudomása szerint a módosított Tárulási
Megállapodást még Karcag és Kenderes sem kapta meg. A belsı ellenırzési feladatok
ellátására szóló társulási megállapodással is több probléma volt, mivel a megállapodás alapján
a belsı ellenırzési feladatokat a társulás nem látja el. Az önkormányzat megjelölte a belsı
ellenır személyét, a társulásnak pedig kötelessége lett volna már az elmúlt évben megjelölni a
belsı ellenıri vezetı személyét, akinek kötelezettségei vannak a tárulás tagjaival szemben.

c) Egységes óvodai-bölcsıdei csoport kialakításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közoktatási törvény 33. § (14) bekezdése alapján egységes, óvodai és
bölcsıdei nevelés feladatait ellátó intézmény hozható létre a legalább második életévüket
betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez. Egységes
óvoda-bölcsıde akkor hozható létre, ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsıdét
mőködtetni, a 10 ezer feletti lakosságszámú települések esetében a bölcsıde mőködtetése
kötelezı. Az egységes óvoda-bölcsıde szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységként mőködhet minden olyan több célú közoktatási intézményben, amely a
jogszabályban meghatározottak szerint óvodai feladatokat is elláthat. Az óvodában több szülı
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jelezte igényét, hogy szeretné a két évet betöltött, szobatiszta gyermekét óvodába járatni. Az
önkormányzat feladata a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása. Az egységes óvodabölcsıde esetében, a bölcsıdés gyermekek létszáma 5 fı lehet. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzatnak az óvoda-bölcsıdei csoport létrehozásával elı kell segíteni a szülık
munkavállalását. A csoport kialakításához be kell szerezni az Bölcsıdei Igazgatóság
szakvéleményét. A tárgyi, technikai feltételek adottak, így az önkormányzatnak többlet
költséget nem jelent a csoport beindítása. A személyi feltételek tekintetében elıírás, hogy az
óvodapedagógusnak 60 órás tanfolyamon kell részt venni. A bölcsıdés korú gyermekek
részére eltérı étrendet, napi négyszeri étkezést kell biztosítani. Az óvoda vállalja ezeket a
többlet feladatokat. A csoport kialakítása intézmény átszervezésnek minısül, amit csak
március 31-ig lehet végrehajtani úgy, hogy szeptember 1-jén indítható legyen ez a csoport.
Kérte a képviselı-testület támogatását az egységes óvoda-bölcsıdei csoport kialakításához.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a Módszertani Bölcsıde munkatársai elızetesen
megvizsgálják a feltételeket, és csak a támogató szakvéleményük esetén lehet létrehozni a
óvodai-bölcsıdei csoportot.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önálló bölcsıdei csoport létrehozásának jóval szigorúbb feltételei
vannak, ebben az esetben a minimális létszám 10 fı, és már 20 hetes kortól be lehet íratni a
gyermekeket.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 63/2009. (III.25.) Kt. számú határozata
Egységes óvoda-bölcsıdei csoport létrehozásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja az
Óvodai Egység intézményátszervezését az egységes óvoda-bölcsıde
létrehozása érdekében. Felkéri Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetıt
és Pádár Lászlóné jegyzıt a szakértıi vélemények beszerzésére, és a
mőködési engedély módosítással kapcsolatos adminisztrációs feladatok
ellátására.
Felelıs:
Határidı:

Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı
Pádár Lászlóné jegyzı
2009. augusztus 31.

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes,
Szent István út 60.
4./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
értesülnek.–
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d) Tájékoztató a közoktatási intézmények beiskolázásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a napokban megbeszélést folytatott a
beiskolázással kapcsolatban az általános iskola és az óvoda vezetıivel. A képviselı-testület az
elmúlt ülésén döntött a beiratkozás idıpontjáról. Sajnos az elızetes számadatokból
megállapítható, hogy egyre kevesebb a tanköteles korú gyermek. A pontos számok
ismeretében az oktatási intézményvezetıknek ismételt megbeszélést kell tartani az osztályok
indításáról. A beíratott gyermekek számát figyelembe véve a képviselı-testületnek komoly
felelıssége lesz abban, hogy hány csoportot és osztályt indít. Amennyiben az általános iskola
csak egy elsı osztályt tud indítani az döntıen meghatározza a település további jövıjét. Félı,
hogy a szülık, választási lehetıség hiányában elviszik gyermeküket a településrıl más
oktatási intézményekbe. Úgy gondolja, hogy a beiskolázással kapcsolatban az intézmények
törvényesen jártak el, nem tapasztalta azonban egyik részrıl sem a kölcsönös segítı
szándékot. Végsı soron a szülı joga és felelıssége eldönteni, hogy hova íratja gyermekét, de
ebben felelıssége van a Pedagógiai Intézetnek, a pedagógusnak, és a képviselı-testületnek is.
SZŐCS PÁLNÉ: döntı jelentıségő kérdésrıl van szó, amely meghatározza a település és az
oktatási intézmények további sorsát. A kenderesi általános iskola történetében nem fordult elı
olyan helyzet, hogy csak egy osztályt tudtak indítani. Negatív mérföldkı ez az iskola
életében, hiszen az elmúlt évek alatt kivívott csoport profilok (emelt szintő nyelv, nívó
csoport) pár éven belül visszafejlıdnek, megszőnnek. Egy osztály indítása esetén számolni
kell a más településre beíratott gyermekek után járó normatíva kieséssel is. İszintén bízik
abban, hogy a két osztály indításához szükséges minimális létszámot el tudják érni.
BOGDÁN PÉTER: a pontos számok ismeretében a képviselı-testületnek vissza kell térni erre
a kérdésre, és felelısségteljes döntést kell hozni.
BAKTAI KÁLMÁN: amennyiben az iskola csak egy osztályt tud indítani, úgy számolni kell
azzal, hogy nagyon sok szülı fogja elvinni gyermekét a településrıl. Bizottsági elnökként kéri
az intézményvezetıket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy két osztályt
tudjanak indítani. Félı, hogy visszafordíthatatlan folyamat indul el. Véleménye szerint a
képviselı-testületnek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy két osztály indulhasson.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: ebben a kérdésben nem a két intézménynek kell egyezségre jutni,
hanem a fenntartónak kell döntést hozni két kisebb létszámú osztály indításáról.
TAPASZTÓ SZABOLCS érdeklıdött, hogy hány iskoláskorú gyermek van, akit a következı
tanévre beírathatnak.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodában két nagycsoport van. Az egyik nagycsoportban
23 fıbıl 13 fı megy iskolába (11fı Kenderesre, 2 fı Kisújszállásra), két gyerek nevelési
tanácsadásra van felterjesztve, 7 szülı úgy döntött, hogy még egy évet óvodában szeretné
tartani a gyermeket, egy gyermeknek a nevelési tanácsadó javasolta az óvodát. A másik
nagycsoportban a 19 fıbıl 17 fı megy iskolába (12 fı Kenderesre, 4 fı Kisújszállásra, 1 fı
Kunhegyesre) és két gyermeket a nevelési tanácsadói vélemény alapján tartanak az óvodában.
A nagycsoport létszáma tehát 42 fı, Bánhalmán a 7 fıbıl 6 fı megy el iskolába, 1 fı nevelési
tanácsadói vélemény alapján, marad az óvodában.
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SZŐCS PÁLNÉ: jelen esetben a bánhalmi gyerekeket nem tudják figyelembe venni,
tekintettel arra, hogy ha Bánhalmán nem indul elsı osztály, akkor ezeket a gyerekeket nem
Kenderesre íratják be, hanem Kunhegyesre. Az iskola számításait a fenntartó által biztosított
névsor alapján végezte el. Ebben a listában a 2003-ban született tanköteles gyerekek, illetve a
2002-ben született (pedagógiai szakvélemény alapján visszatartott) gyerekek szerepelnek. A
tervezésnél a 2002-ben született gyermekek közül 22 fıvel, 2003-ban született gyermekek
közül 23 fıvel számoltak. Minden lehetıséget figyelembe véve (nevelési tanácsadó, más
településre történı beíratás) 35-36 fıvel kalkuláltak, ami véleményük szerint elegendı lenne
két osztály indításához. A két intézmény közötti egyeztetés után derült ki, hogy ez a létszám
már csak 20-30 fı körül van. Természetes, hogy az intézmények kihasználják saját
lehetıségüket arra, hogy minél több gyerek legyen az intézményükben. Az oktatási törvény
alapján azoknak a gyerekeknek, akik május 31-ig betöltik a tankötelezettségi kort iskolába
kell menniük, de a szülık döntése alapján azok a gyerekek is beiskolázhatók, akik december
31-ig betöltik a meghatározott életkort. Természetesen az óvoda adhat olyan véleményt, hogy
nem javasolja a gyermek iskolai beíratását, azonban a végsı döntés a szülıt illeti meg. A
kialakult helyzetben úgy érzi, hogy minden intézményvezetınek meg kell tenni mindent
annak érdekében, hogy két osztály indulhasson. Szeretné, ha mindenki átérezné a döntés
felelısségét.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a pontos adatok ismeretében térjenek vissza a problémára.
Kérte, hogy azok, akik ráhatással tudnak lenni, befolyásolni tudják döntésükben a szülıket,
tegyenek mindent annak érdekében, hogy két osztály indulhasson.
SZŐCS PÁLNÉ a törvény olyan jogokat ad a szülınek, amelyekkel nem tud élni, mivel nem
szakember. Korábban a gyerekek, ha május 31-ig vagy augusztus 31-ig betöltötték a kort
iskolába mentek, ha nem szalajtósak voltak. Régebben minden gyermeket a nevelési
tanácsadó vizsgált meg, így a döntés nem az óvoda és az iskola kezében volt. Jelenleg
elegendı az óvoda véleménye ahhoz, hogy ne írassák be a gyereket az iskolába. Nincs
esélyegyenlıség a két intézmény között, ezért az iskola hiába tesz meg mindent a beiskolázás
érdekében, ha az óvoda dönt a beiskolázható gyermekekrıl. Érthetetlen számára, hogy 14
nyári születéső gyermek automatikusan visszamaradt a középsı csoportba. Nem állítja, hogy a
14 fıbıl mindegyik gyerek iskolaérett, de így, hogy visszamaradtak a középsı csoportba az
esélyt sem adták meg arra, hogy iskolába mehessenek. Igaz, hogy a törvény nem tiltja, hogy
középsı csoportból mehessen a gyerek iskolába, de véleménye szerint az iskola elıkészítési
mechanizmus a nagycsoportban történik.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az óvoda csak egy véleményt ír a gyermekrıl, amit a szülı nem
köteles figyelembe venni.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ: a szülık többsége úgy tudja, hogy csak a nagycsoport után
írathatják be a gyereket az iskolába.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az óvoda minden esetben tájékoztatja a szülıket arról, hogy a középsı
csoportból is beírathatók az iskolába a gyerekek, sıt a szülı dönthet úgy is, hogy inkább a
nagycsoportba járjon a gyermeke.
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DR. ALMÁSSY ANTALNÉ véleménye szerint, a helyi újságban fel kellene hívni a szülık
figyelmét arra, hogy lehetıség van a tanköteles kort december 31-ig elérı gyermekek iskolai
beíratására.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: manapság a szülık azt tapasztalják, hogy a gyerekük éretlen, nem tud
megfelelni a növekvı iskolai követelményeknek, így inkább csak hétéves kortól íratják be az
iskolába.
SZŐCS PÁLNÉ: a szülı nem szakember, így nem biztos, hogy akkor cselekszik helyesen, ha
még egy évet hagyja játszani az egyébként iskolaérett gyerekét az óvodában. Az iskolában
nincs automatikus bukás, így nem éri kudarc a gyereket.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a konkrét számadatok ismeretében térjenek vissza a
beiskolázás kérdésére.
e) A 2009. évi költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az óvodába beírattak egy súlyos
mozgáskorlátozott gyermeket. A kislánynak speciális székre lenne szüksége az óvodában,
ezért kérte a képviselı-testületet, hogy a tartalékból biztosítsa a szék 30 ezer Ft + ÁFA
beszerzési árát.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2009. (III.25.) Kt. számú határozata
a 2009. évi költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a 2009. évi költségvetési tartalékból 30.000,- Ft + ÁFA
(36.000 Ft) támogatást biztosít az Óvodai Egység részére speciális
szék beszerzéséhez.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
3./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes, Szent István út 60.
értesülnek.–

BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ jelezte, hogy Bánhalmán a lenti buszmegálló oldalfalát
felszakították, nagyon balesetveszélyes, kérte annak helyreállítását. A Ságvári E. úti lakosok
kérték, hogy a Posta felıli részt telepítsék be sövénnyel, mert az ott tárolt mezıgazdasági
gépek nagy port kavarnak.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy a labor áthelyezésében történt-e már intézkedés.
Felhívta a figyelmet, hogy május 1-jén lejár a ligetnél lévı illemhely kialakítására
megállapított határidı.
FODOR IMRE: az illemhely kialakításával kapcsolatban a mőszaki csoport már tett
intézkedéseket, megvizsgálták a csatornára történı csatlakozás lehetıségét.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a lebontott épület helyére kérte a drótkerítés mielıbbi
elhelyezését.
SZATMÁRI TIBOR kérte, hogy Bánhalmán legalább havonta mossák át a rendszert, mert
meglátása szerint a víz sok üledéket tartalmaz.
BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést a zárt ülést követıen 19
óra 43 perckor bezárta.

Kmf.
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