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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. április 22-én 14 
órakor tartott kihelyezett rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Kenderesi Szakiskola, Középiskola, és Kollégium 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Bordás József, Eszteró Imréné, 
Dr. Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, 
Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Almássy Antalné, Dr. Barta Zsuzsanna, Szatmári Tibor 
önkormányzati képviselık. - 
 
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 intézményvezetıje, Orvos Anetta Csilla a Területi 
Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, Süveges 
Lajos a Kenderesi Vízmő intézményvezetıje, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház 
intézményvezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Cséti Attila Berekfürdı város polgármestere, Puskás Mariann a 
berekfürdıi Turinform Iroda vezetıje, Tóth Attila a berekfürdıi Vállalkozásfejlesztési Iroda 
vezetıje, Vári Imre könyvvizsgáló,  Bodor Tamás, Király Barna meghívottak, Fodor Imre, 
Turi János, Mikes Ferencné, Koncz Éva köztisztviselık, Pádár Lászlóné jegyzı, Kántor Éva, 
Veresné Nagy Margit, Mohácsi Zsolt, Tóth Józsefné, Czakó Sándorné érdeklıdık, valamint 
Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester 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 napirendek 
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy az 1. napirendi pontnál kerüljön megtárgyalásra 
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2008. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl szóló jelentés. Indítványozta továbbá 7. napirendi pontnak felvenni a helyi 
önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatásra 
benyújtandó pályázatról szóló elıterjesztést, valamint 8. napirendi pontként az „Élelmiszer 
alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata fenntartásában álló költségvetési 
szervek számára” elnevezéső, nyílt típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára 
vonatkozóan a meglévı szerzıdések felülvizsgálatáról szóló elıterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 84/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. április 22-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k . – 
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2009.(IV.30.) 
rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról és a pénzmaradvány 
jóváhagyásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr. Ila Erzsébet a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A képviselı-
testület 1/2008.(II.21.) rendeletével 1.511.079 ezer forint összevont bevételi és kiadási 
elıirányzattal állapította meg 2008. évi költségvetését. Ezzel szemben önkormányzati szintő 
összevont bevételeiket összességében 1.478.245 ezer forintra (98%), kiadásaikat 
hasonlóképpen számítva 1.460.955 ezer forintra (97%) teljesítették. A könyvvizsgálói 
jelentésben foglaltakat figyelembe véve, lehetıség szerint csökkenteni kell a rövid lejáratú 
kötelezettségeket, és folyamatosan nyomon kell követni azok alakulását, valamint az 
elıirányzat-módosítások elıírások szerinti rendezését. Javasolta a befejezetlen beruházások 
2009. évi rendezését. A 2008. évi egyszerősített éves költségvetési beszámoló az 
önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. A 
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VÁRI IMRE:  a könyvvizsgálói jelentés a korábbi évekhez képest részletesebb 
megállapításokat tartalmaz. Az ÁSZ vizsgálat összefoglaló jelentésében szereplı 
megállapítások tekintetében fokozottabb figyelmet fordított a kiemelt területek vizsgálatára. 
Így különösen a vízmő tárgyi eszköz leltározására. Fontosnak tartja az intézkedési tervben 
meghatározott feladatok teljesítését. A beszámolóban – 2008. december 31-i állapot szerint – 
kimutatott 89 millió forintos befejezetlen állomány tételes leltárral alátámasztott. Ezen belül 
79 millió forint a Kétpói hulladék-lerakó beruházás. Az egyéb követelések között továbbra is 
kimutatásra került 26 millió forintos SÁMA Kft. felé benyújtott hitelezıi igény, mely igényt a 
felszámoló nyilvántartásba vette. Az önkormányzattól kapott tájékoztatás alapján még nincs 
végleges döntés az ügyben, értékvesztés nem került  
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elszámolásra. Az ÖNHIKI-s támogatási igény kedvezı elbírálása sokat segítene az 
önkormányzat pénzügyi helyzetén. A pénzmaradvány alakulását a zárszámadás részletesen 
levezeti. Az auditálási eltérések összege nem csökkenti a pénzmaradvány összegét. 
Összességében úgy gondolja, hogy a zárszámadás megbízható, valós képet mutat, az 
elıterjesztést elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a képviselı-testületet, hogy a belsı ellenırzési jelentést a 
zárszámadással egyidejőleg tárgyalják meg. A jogszabály elıírása alapján a polgármester a 
zárszámadással egy idıben ad számot az elızı év ellenırzéseirıl.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: áttanulmányozta az elıterjesztést. Véleménye szerint a SÁMA 
Kft-vel szembeni igényét az önkormányzatnak nem szabad hagyni, a szükséges 
intézkedéseket meg kell tenni. Elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetés 
zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2009.(IV. 30.) rendelete 

 
a 2008. évi költségvetés zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
K e n d e r e s, 2009. április 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2008. évben végzett belsı  
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ellenırzésekrıl szóló ellenırzési jelentést, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 85/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2008. évben 
végzett belsı ellenırzésekrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes 
 Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2008.  

évben végzett belsı ellenırzésekrıl szóló ellenırzési jelentést, és azt a  
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 

 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 
 
Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr. Ila Erzsébet a Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról szóló elıterjesztést, és azt elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László, a feltett kérdésre Vári Imre könyvvizsgáló válaszolt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: milyen esélye van az önkormányzatnak a támogatási igény 
elnyerésére? 
 
VÁRI IMRE: egy olyan önkormányzatnál végez könyvvizsgálói feladatokat, ahol igénybe 
vették az ÖNHIKI-s támogatást. Rengeteg szabálynak, mutató számnak kell megfelelni. 
İszintén bízik abban, hogy sikerrel pályázik az önkormányzat. Tapasztalatai alapján azok az 
önkormányzatok akik elindulnak ebben a rendszerben, a késıbbiekben viszonylag jól tudnak 
mőködni. A támogatási igény elnyerésének esélyeirıl bıvebb információval nem tud 
szolgálni.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: tapasztalata szerint a teljes igényelt összeget nem szokták 
megkapni az önkormányzatok. Elfogadásra javasolta az elıterjesztést. 
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BORDÁS JÓZSEF: a középiskola és a többi intézmény is bizakodva várja az ÖNHIKI-s 
pályázat sikerét, hiszen több megszorítást kellett ennek érdekében végrehajtani az 
intézményekben.  
 
SZŐCS PÁLNÉ: az elıterjesztés túlnyomó részben az óvoda és az általános iskola adatait 
tartalmazza. Érdeklıdött, hogy ez az elıterjesztés az ÖNHIKI-s pályázat rész elemeként 
szerepel-e. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ez az elıterjesztés a jogszabály által elıírt kötelezı melléklet, egy 
nyilatkozat a képviselı-testülettıl arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtható legyen. 
Természetesen ezen kívül több dokumentumot, mellékletet kell még becsatolni a pályázathoz. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 86/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2009. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
A) Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. 

évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú 
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok támogatására. 

B) Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez 
a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:  

 I.  Az önkormányzat lakosságszáma 2008. január 1-jén 5 109 fı. 

 II.  Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon (körjegyzıségen) túl 
intézmény(eke)t tart fenn. 

 III.  Az önkormányzat 

  1. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 

   1.1. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és  

   az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények közül az Óvodai 
Egység és az Apáczai Csere János Általános Iskola tagintézménnyel 
rendelkeznek és az „anya” intézmények intézményenkénti, évfolyam-
csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
csoport, illetve osztály átlaglétszámának 

   a) az óvodai csoport(ok)ban az elsı és második óvodai nevelési 
években, illetve az alapfokú oktatási intézmény 1-2. és 5-6. 
évfolyamai együttesen a 75 %-át eléri. 
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  b) az óvodai csoport(ok)ban a harmadik óvodai nevelési évben, 
illetve az alapfokú oktatási intézmény 3-4. és 7-8. évfolyamai 
együttesen a 70 %-át eléri. 

   1.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény 
mőködik, és 

   az általa fenntartott intézmények (Óvodai Egység, Apáczai Csere 
János Általános Iskola) tagintézményeiben egy-egy vegyes életkorú 
csoport, illetve összevont osztály mőködik. Az összevont osztályban 
1-4 évfolyamon folyik oktatás. 

  2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben  

   2.1. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és 

   az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények közül az Óvodai 
Egység és az Apáczai Csere János Általános Iskola tagintézménnyel 
rendelkeznek és az „anya” intézmények intézményenkénti, évfolyam-
csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti 
csoport, illetve osztály átlaglétszámának 

   a) az óvodai csoport(ok)ban az elsı és második óvodai nevelési 
években, illetve az alapfokú oktatási intézmény 1-3. és 5-7. 
évfolyamai együttesen a 75 %-át eléri. 

   b) és az alapfokú oktatási intézmény 4. és 8. évfolyamai 70 %-át 
eléri. 

   2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási 
feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény 
mőködik, és 

   az általa fenntartott intézmények (Óvodai Egység, Apáczai Csere 
János Általános Iskola) tagintézményeiben egy-egy vegyes életkorú 
csoport, illetve összevont osztály mőködik. Az összevont osztályban 
1-4 évfolyamon folyik oktatás. 

 IV. Az önkormányzat helyi iparőzési adó bevezetésérıl döntött, és 
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. 

 V. Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a 
alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

 
Errıl: 1./ Pénzügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest; 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
 3./ Pádár Lászlóné, Helyben; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, 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.(IV.30.) 
rendelet-tervezete a Horthy emlékhelyek látogatási rendjérıl és belépıdíjainak 
megállapításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság elnöke. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság 2009. 
április 21-i ülésén véleményezte a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta a rendelet 
mellékletét képezı szolgáltatási szabályzat második oldalán a 3./ pont második bekezdésében 
szereplı „A megváltott jegy nem ruházható át.” szövegrész törlését. A Mővelıdési Ház 
igazgatója és a középiskola igazgatója megegyeztek abban, hogy az iskola pavilonjában is 
árusítanak belépıjegyeket, így megszőnik a 200,- forintos belépıjegy, ami csak a kastély 
látogatására szólt. A rendelet hatályba lépésének idıpontjától a belépıjegyekbıl származó 
bevétel 20%-a a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményét illeti meg. A 
múzeumnál az „Út a munkához” program keretén belül lehetıség nyílt 4 fı közcélú személy 
alkalmazására, így az öt napos nyitva tartás helyett, 6 napos nyitva tartással tudnak mőködni. 
A bizottság javasolta, hogy még további 4 fı foglalkoztatását biztosítsák, így lehetıség nyílna 
fıszezonban a folyamatos (7 napos) nyitva tartásra.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ támogatja a bizottság javaslatát a 7 napos nyitva tartási idıvel 
kapcsolatban. Javasolta, hogy a két pavilon funkcióját cseréljék fel, és a kapuhoz közelebb 
lévı pavilonban árusítsák a belépıjegyeket.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS célszerőnek tartaná a megváltozott nyitva tartási idı propagálását. 
 
KÁNTOR ÉVA arról érdeklıdött, hogy a közcélú foglalkoztatottak szakmai tevékenységet 
végeznek-e. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: a Horthy-túra keretén belül a vendégek több helyszínre látogathatnak 
el. Ezt a szolgáltatást az intézmény idegenvezetıvel kínálja. A Mővelıdési Házban két fı, a 
Tengerészeti és Néprajzi Kiállítóterem helyszínén 1 fı kulturális szervezı dolgozik, csak a 
közcélú foglalkoztatott személyek bevonásával tudják biztosítani a 6, illetıleg a 7 napos 
nyitva tartási idıt. A feladatra kiválasztott személyek érettségizettek, úgy gondolja, hogy az 
adott helyre vonatkozó anyagok birtokában kellı felvilágosítást tudnak nyújtani a 
vendégeknek. 
 
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság javaslatait, amely alapján „A megváltott jegy nem ruházható át.” szövegrész kikerül 
a rendelet mellékletét képezı szolgáltatási szabályzatból, valamint a fıszezonban biztosításra 
kerül a 7 napos nyitva tartási rend. 
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság módosító javaslatait 11 fı egyhangú szavazatával támogatta. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Horthy emlékhelyek 
látogatási rendjérıl és a belépıdíjainak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
10/2009.(IV. 30.) rendelete 

 
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjérıl  

és belépıdíjainak megállapításáról 
 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
K e n d e r e s, 2009. április 22. 
 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
4.   n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Tájékoztató az idegenforgalom alakulásáról, a turizmus fejlesztése terén elért 
eredményekrıl, tervekrıl 2008. január – 2009. április közötti idıszakban 
 
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság elnöke. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a tájékoztatót megtárgyalta a bizottság. A bizottsági ülésen 
Bodor Tamás kulturális szervezı kiegészítésként elmondta, hogy Mindenszentek és Halottak 
napján a nyitva tartási idın belül biztosították a Horthy-kripta látogathatóságát. Tájékoztatta a 
bizottságot továbbá, hogy az épített örökség védelmére kiírt pályázaton 100 ezer forintot 
nyertek. Király László kezdeményezésével, segítségével 2009. márciusában megkezdıdött a 
kiállítóterem pincehelyiségének renoválása, ahol borászati régiségek, és kovácsmőhely kerül  
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elhelyezésre. A tájékoztatóról a bizottság nagy elismeréssel szólt. Régóta vártak arra, hogy az 
idegenforgalom ilyen szintre fejlıdjön településünkön. Megállapítható, hogy az elmúlt 
idıszakban nagy elıre lépés történt a turizmus területén. A bizottság modell értékőnek tartja a 
fiatal kollégák által elért eredményeket, és elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek a 
tájékoztatót. 
 
BODOR TAMÁS közre adta a tájékoztatóban szereplı kiadványokat, valamint kérte a 
jelenlévıket, hogy tekintsék meg a Kenderesrıl készített DVD filmet. Tájékoztatásul 
elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a fıvárosi Közlekedési Múzeummal Horthy Miklós 
Maybach típusú gépjármővének Kenderesen történı idıszaki kiállításával kapcsolatban. A 
gépjármő 1956. óta van a múzeum raktárában, eddig azonban még nem sikerült hitelt 
érdemlıen bizonyítani, hogy a kormányzó úr autója volt.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BOGDÁN PÉTER gratulált az összeállított anyaghoz. Úgy gondolja, hogy joggal lehetünk 
büszkék arra, hogy kenderesiek vagyunk, hiszen egyedülálló és páratlan látnivalók vannak 
településünkön. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS elismerését fejezte ki az elkészített filmhez. Javasolta, hogy 
továbbra is végezzenek győjtéseket. Az elért eredmények azt bizonyítják, hogy érdemes 
energiát, pénzt befektetni a turizmusba, mert hosszú távon ezek az erıfeszítések megtérülnek. 
 
MAGYAR ISTVÁN nagyon tetszett neki a film. Javasolta, hogy a film egy részét videó 
formájában tegyék láthatóvá Kenderes város honlapján. 
 
MOHÁCSI ZSOLT: a LEADER program egyik sarkalatos pontja leegyszerősített formában a 
kézrıl-kézre adás, és a kölcsönös együttmőködés. Elmondta, hogy a kastélyba látogató 
vendégek részére további turisztikai lehetıségként Berekfürdıt szokták ajánlani, ezért kérte, 
hogy berekfürdıiek is tegyék ezt Kenderes vonatkozásában. 
 
BOGDÁN PÉTER: már sokat hallhattunk az úgynevezett TDM-rıl (Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment). A turisztika, idegenforgalom, vendéglátás területén a társulási forma kerül 
elıtérbe. Megkérte Cséti Attila Berekfürdı polgármesterét, hogy röviden ismertesse az e 
területen elért eredményeiket. 
 
CSÉTI ATTILA  nagy örömére szolgál, hogy beszámolhat a térség turisztikai elképzeléseirıl. 
A tájékoztatóban olvasta, hogy hosszú távon gondolkodik a település fürdı fejlesztésben. 
Tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy a fürdı fejlesztéshez 3 milliárd forintra és 400-500 
fıs szálláshelyre van szükség. Javasolta, hogy a turizmussal foglalkozó szakemberek vegyék 
fel a kapcsolatot erdélyi utazási irodákkal. Az erdélyi emberek szívesen látogatják a Horthy 
emlékhelyeket. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment véleménye szerint nem más, mint 
okos, értelmes emberek összefogása. Berekfürdın 2006-ban felállították a Turinform Irodát és 
a Vállalkozásfejlesztési Irodát. Kidolgoztak a vállalkozások, illetve a szállásadók részére egy 
támogatási rendszert, ami a minıségfejlesztési rendszert hivatott támogatni. Szigorú 
adóellenırzési rendszer került bevezetésre, szabálytalanság esetén a vállalkozók kiesnek a 
támogatási rendszerbıl. Kiemelt figyelmet fordítanak a vállalkozók rendszeres 
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tájékoztatására. A szálláshelyek önkéntes alapon, a Turinform Iroda által minısítésre 
kerülnek, a minısítés díja 12 ezer forint. A minısített szálláshelyek felkerülnek a honlapra, 
prospektusukba, kiállításokra. Az elmúlt idıszakban beindult egy zárt vállalkozói klub, ezek a 
vállalkozók egymás szolgáltatásait is ajánlják a vendégeiknek. Jelentıs eredményeket értek el, 
melynek köszönhetıen a 26 millió forintos idegenforgalmi adóbevételük 38 millió forintra 
emelkedett. A TDM tanulmányozásával kapcsolatban rendszeresen részt vesznek 
tanulmányutakon Ausztriában, Németországban, Svájcban. Jelenleg a TDM keretében 
Berekfürdıi központtal Karcag és Kunmadaras szerepel. Társulási formában Kunhegyes, 
Kenderes, Kisújszállás, Tiszaörs jelezte szándékát.  
 
BOGDÁN PÉTER fontosnak tartja a kölcsönös összefogást, egymás programjainak az 
ajánlását és a hosszú távú együttmőködést. 
 
SZŐCS PÁLNÉ gratulált a film készítıinek. Szeretné, ha az Apáczai Napok 
rendezvénysorozatán belül levetítésre kerülne ez a film a gyerekeknek. A helytörténeti 
vetélkedı szervezésével az iskola bıvíteni szeretné a gyerekek ismeretét, felkészültségét a 
helyi nevezetességekbıl. Tájékoztatásul elmondta, hogy a jótékonysági záró est díszvendége 
gróf Károlyi László és felesége lesz, akiket meg szeretne ajándékozni a Kenderesrıl készült 
kisfilmmel.  
 
KÁNTOR ÉVA: tervezik-e a jövıben Berekfürdı és Kenderes között lovas túrára alkalmas 
földút, kerékpárút, régi dőlıút rendbetételét? Véleménye szerint a két településnek érdekében 
áll ezeknek a lehetıségeknek a felkutatása is. 
 
CSÉTI ATTILA:  a közreadott programfüzetbıl is látszik, hogy kik szerepelnek a TDM 
rendszerben. A TDM tagjai között szerepel a szállásadó, az étterem tulajdonos, az optikus, az 
autószerelı, autómosó, a tervezı mérnök, a tiszaörsi lovas tanya tulajdonosa, és minden olyan 
vállalkozó, aki valamilyen szinten kapcsolódik a turizmushoz. A felsorolásból is látható, hogy 
a kölcsönös együttmőködésnek nincs területi és tematikus határa. Meg kell vizsgálni a két 
települést összekötı út megvalósíthatóságának reális esélyeit, pénzügyi, mőszaki számításokat 
kell végezni, fel kell térképezni, hogy milyen turisztikai látványosságokat lehet bemutatni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nagyon hasznos információkat hallott a berekfürdıi 
polgármestertıl. Érdeklıdött a vállalkozók kölcsönös ajánlási rendszerérıl. Az erdélyi utazási 
irodákkal mindenképpen célszerőnek tartja felvenni a kapcsolatot. A Berekfürdı és Kenderes 
közötti dőlıutak feltérképezését nagyon jó ötletnek tartja, hiszen így kerékpárral, lóval 
megközelíthetıek lennének a települések. 
 
CSÉTI ATTILA:  a berek prémium kártya lényege, hogy a vállalkozók a „jó vendégnek” 
adnak ilyen kártyát, amellyel a vendégek a hálózatban lévı vállalkozóknál kedvezményeket 
tudnak igénybe venni. Ez a kártya a jó kapcsolat kiépítését szolgálja. Ez egy zárt rendszer, 
amelybe csak úgy lehet bekerülni, ha valamennyi tag hozzájárul az új vállalkozó belépéséhez. 
A vállalkozók felelısséget vállalnak egymásért, így biztonsággal tudják egymás 
szolgáltatásait ajánlani. Felajánlotta, hogy a Berekfürdıi Turinform Irodában szívesen 
árusítják a Horthy emlékhelyek belépıjegyeit. 
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MAGYAR ISTVÁN nagyon örül a két település között kialakuló konstruktív 
együttmőködésnek. Köszönettel vette a Horthy emlékhelyek belépıjegyeinek Berekfürdın 
történı árusításának lehetıségét. A település szálláslehetıségei korlátozottak, a berekfürdıi 
minıségi szálláshelyek mellett a kastélyban csak 6-8 ágyas szobákban tudják elhelyezni a 
vendégeket. A lovas turizmusban lát fantáziát, úgy gondolja, hogy ezen a területen is lehet 
lépéseket tenni. 
 
BOGDÁN PÉTER a szálláslehetıségek bıvítése érdekében az önkormányzat pályázatot 
hirdetett panzióépítésre, eddig azonban még komoly érdeklıdı nem jelentkezett.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a város központjában lévı Mővelıdési Ház állapotát 
elkeserítınek tartja. Kérte a képviselı-testületet, hogy keresse meg a lehetıséget az épület 
minimális tatarozására, felújítására. 
 
BOGDÁN PÉTER elismerését fejezte ki Bodor Tamás kulturális szervezınek a 
színvonalasan összeállított anyagért, további munkájához sok sikert, töretlen lelkesedést 
kívánt. A képviselı-testületnek elfogadásra javasolta a tájékoztatót. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 87/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
tájékoztató az idegenforgalom alakulásáról, a turizmus fejlesztése terén elért eredményekrıl, 
tervekrıl 2008. január – 2009. április közötti idıszakban 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 idegforgalom alakulásáról, a turizmus fejlesztése terén elért eredmények- 
 rıl, tervekrıl szóló tájékoztatót, és azt tudomásul veszi. 
 A Képviselı-testület elismerését fejezi ki a Mővelıdési Ház dolgozóinak 

Kenderes város turizmusának fejlesztése érdekében végzett kimagasló  
munkájukért. 
 
Errıl: 1./ Mővelıdési Ház Kenderes, Szent István út 33. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
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 
 
Tájékoztató Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves 
ellenırzésérıl 
 
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásáról szóló helyi rendelet alapján a bérbeadó évente egyszer ellenırzi a 
rendeltetésszerő használatot, valamint a szerzıdésben foglalt kötelezettségek teljesítését. Az  
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ellenırzés során megállapításra került, hogy a bérlık mind a rendeltetésszerő használat 
követelményének, mind a szerzıdésben foglalt kötelezettségüknek eleget tettek. Az idei 
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy valamennyi önkormányzati ingatlan felújításra 
szorul, az épületek állapota tovább romlott. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BORDÁS JÓZSEF: a lakások állagmegóvása érdekében sürgısen lépéseket kell tenni, és 
meg kell találni a fedezetet a minimális karbantartásokra. 
 
BOGDÁN PÉTER: a könyvtár mögött lévı Szent István út 33. szám alatti ingatlan 
hamarosan lebontásra kerül. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ha nem kezdik el az épületek felújítását, akkor ezek a költségek 
évrıl-évre növekedni fognak. Véleménye szerint a Somogyi B. út 24. szám alatti 
épületegyüttest érdemes felújítani. Felhívta a figyelmet a folyamatos karbantartás 
szükségességére. Az állagmegóvást nagymértékben elısegítené a csatornák rendszeres 
tisztítása, a hiányzó cserepek pótlása. Az intézmények esetében is pontosan meg kell 
határozni a karbantartásért felelıs személyeket. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: szeretné, ha elırelépés történne ebben a kérdésben, hiszen évrıl-
évre megszavazzák a tájékoztatót, de nem történik semmi konkrét intézkedés. Véleménye 
szerint a legrosszabb állapotban lévı épület felújítását kellene elıször elvégezni, és ezt 
követıen minden évben egy-egy ingatlant kellene rendbe tenni. A Mővelıdési Háznál a 
csatorna le van szakadva, a víz az épület falára folyik, ezért annak kijavítása sürgetı feladat 
lenne.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: valamennyi önkormányzati intézménynek van karbantartója, akik a 
kisebb munkákat el tudják végezni. A nagyobb felújításokat az anyagi fedezet biztosítása 
esetén, a vízmő dolgozói el tudják végezni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a Mővelıdési Ház mögötti épület állapotának rohamos romlását is a 
csatorna elkorhadása okozta. Az általános iskola épületén a kúpcserepek pótlása a meredek 
tetıszerkezet miatt nem egyszerő feladat, így azt csak szakemberekkel tudják elvégeztetni. 
Érdeklıdött, hogy a Szent István út 33. szám alatti épület bontását ki fogja elvégezni. 
Véleménye szerint az épületbıl nagyon sok, értékesíthetı bontási anyag fog kikerülni, és a 
lakbérekbıl befolyt összegeket is a meglévı lakások felújítására kellene fordítani.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az elmúlt évben is tárgyalta a képviselı-testület az önkormányzati 
bérlakásokról szóló elıterjesztést. Emlékezete szerint azon az ülésen a felújításokkal 
kapcsolatban fontossági sorrendet állított fel a testület, és már ott is felvetıdött, hogy a bérleti 
díjból befolyt összegeket felújításra kell fordítani. Hiányolta az elıterjesztésbıl az elvégzett 
feladatok felsorolását, kérte, hogy a következı évben kerüljenek feltüntetésre a képviselı-
testület által meghatározott feladatok teljesítése is. 
 
 



-   13    - 
 
 
FODOR IMRE: az elmúlt évben a Szent István út 54. szám alatti épület tetıszerkezetének 
felújítását végezték el. A többi épület karbantartására megkérik az árajánlatokat. A Szent 
István út 33. szám alatti épület bontását a vízmő végzi. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ úgy gondolja, hogy a lakókkal is lehetne megállapodást kötni a 
felújítási munkák elvégzésére, melynek költsége a lakbérbe kerülne elszámolásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakáson belüli felújítási munkáknál mőködik a gyakorlatban ez a 
módszer, de a külsı felújításokat nem vállalják ebben a formában a lakók. A bérlakás építési 
program megvalósulása esetén célszerő lenne az önkormányzatnak négy lakást megvásárolni, 
és így a régi lakásokat ki lehetne váltani az új lakásokkal. 
 
SZŐCS PÁLNÉ a konkrét megoldások fontosságát hangsúlyozta. Az iskola magas 
épületeinek karbantartása nem egyszerő feladat, az esetek többségében csak kosaras autó 
segítségével tudják a hiányzó cserepeket pótolni. A nyári tisztasági meszelés megoldásáról 
érdeklıdött. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézmények tisztasági meszelésével kapcsolatban, a napokban 
megbeszélést tartanak, ahol egyeztetik a meszelés idıpontjait az intézményvezetıkkel.  
 
VERESNÉ NAGY MARGIT véleménye szerint csak úgy várható eredmény, ha kijelölésre 
kerülnek a feladatok, határidık, a felelısök, és a meghatározott feladatok végrehajtását 
számon kéri a képviselı-testület. 
 
KONCZ ÉVA: jelen elıterjesztés azokra az önkormányzati lakásokra vonatkozik, ahol 
szerzıdéses jogviszony áll fenn. Az éves felülvizsgálat során került ellenırzésre, hogy a 
bérlık a szerzıdésben foglalt kötelezettségüket teljesítették-e.  A tájékoztató kibıvítésre 
került azokkal a feladatokkal, amelyek az önkormányzatot terhelik az épületek 
karbantartásával, felújításával kapcsolatban. A Kossuth L. úti ingatlan belsı felújítása 2008. 
ében megtörtént, olyan formában, hogy a bérlı elvégezte a felújításokat, és a költségek a 
bérleti díjba kerültek elszámolásra. 
 
MAGYAR ISTVÁN jelezte, hogy a rendırség épületének tetıszerkezeténél is vannak 
problémák, beázások, amit sürgısen ki kellene javítani annak ellenére, hogy jelenleg nincs 
bérlı az épületben. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ szeretné, ha a következı testületi ülésre táblázatos formában 
meghatározásra kerülnének azok a karbantartási feladatok, amelyeket az intézményi 
karbantartóknak kell elvégezni. A középiskola jelenleg is saját erıbıl, anyagból végzi az 
épület felújítását. Úgy gondolja azonban, hogy elsısorban a fenntartó önkormányzat érdeke, 
hogy az intézmények állagmegóvását biztosítsa. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a középiskola a szakképzési támogatás miatt kedvezıbb 
helyzetben van, hiszen az óvoda és az általános iskola nem kaphat ilyen támogatást. 
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MAGYAR ISTVÁN: a szakképzési támogatást az iskolának a szakképzésre kell fordítani. A 
mőemlék jellegő épület karbantartása, meszelés nem hasonlítható össze egy tanterem 
tisztasági meszelésével. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató, 1 fı elutasító 
szavazatával, és 1 fı tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 88/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves ellenırzésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület az önkormányzat 
 tulajdonában álló lakások éves ellenırzésérıl szóló tájékoztatást meg- 
 tárgyalta, és az abban foglaltakat elfogadja. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
6.   n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Sportkoncepciójáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport 
Bizottság elnöke. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a bizottsági ülésen több javaslat hangzott el, amelyek 
beépítésre kerültek a koncepcióba. A Mővelıdési Házban társastánc oktatás folyik, ami sport 
tevékenységnek számít, ezért az intézményvezetı kérte, hogy a Mővelıdési Ház fejlesztése is 
kerüljön be ebbe a programba. Javasolta, hogy az iskolai nevelésrıl szóló pont elsı mondata - 
„Az általános iskolai korosztálynál heti 69 testnevelés óra van és 9 óra egyéb 
sportfoglalkozás.” – a második bekezdés elsı mondataként szerepeljen, illetve a következı 
mondat egészüljön ki – „Ugyanígy pályázati forrást kell keresni a középiskola részére 
megépítendı tornacsarnok, öltözı, mőfüves pálya és távlati célként fedett lovarda kivitelezési 
költségeinek finanszírozására is.”. A sporttal kapcsolatban az óvodánál is megemlítésre került 
fedett úszómedence kialakításának lehetısége, ami a gyermekek vízhez szoktatásához 
nyújtana segítséget. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy a megvalósuló sportlétesítmények fenntartására, 
karbantartására komoly figyelmet kell fordítani. Szeretné, ha a képviselı-testület tagjai az 
ülést követıen megtekintenék az iskola tornaterem és öltözıként funkcionáló helyiségeit. 
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SZŐCS PÁLNÉ szeretné, ha a koncepció kiegészítésre kerülne egy utaztató busz 
beszerzésével. Évek óta gondot okoz, és nagy költséget emészt fel a gyerekek versenyekre, 
kulturális rendezvényekre történı utaztatása.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ pontosításként elmondta, hogy az általános iskolánál a sportudvar 
kimaradt a felsorolásból. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: amennyiben beépíthetı a sportkoncepcióba az autóbusz, úgy javasolja 
annak szerepeltetését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a sportkoncepció a képviselı-testület hosszú távú célkitőzéseit 
tartalmazza, így nem látja akadályát az utaztató autóbusz szerepeltetésének. 
 
KIRÁLY BARNA elmondta, hogy nagyon várják már a sportpálya rendbetételét. A 
sportpályán kialakításra kerülı létesítmények fenntartását, karbantartását szívesen vállalják. A 
pálya folyamatos rendben tartásánál nagy segítséget jelentett számukra a közcélú 
foglalkoztatott személyek biztosítása. Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg a sportolók 
utaztatását a Középtiszai Mezıgazdasági Rt. segítségével, valamint bérelt autóbusszal tudják 
megoldani. A képviselı-testületnek tolmácsolta az elnökség köszönetét, hogy elısegítették, és 
támogatták a labdarugó csapat megyei I-es osztályban történı szereplését. Örömmel számolt 
be arról, hogy míg a megyei II-es osztályban 57 labdarugóval dolgoztak, addig mára már 120 
fıre növekedett a létszámuk.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a közeljövıben kiírásra került a 
sportlétesítmények villamosítására vonatkozó pályázat. A sportkoncepciót elfogadásra 
javasolta. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT elmondta, hogy a középiskolának égetı szüksége lenne 
tornateremre. Érdeklıdött, hogy tornaterem építéssel kapcsolatban van-e pályázati lehetıség. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a sportkoncepció a sportlétesítmények felújítására vonatkozó pályázat 
mellékletét képezi. A középiskola tornaterméhez már elkészültek az engedélyes tervek, sajnos 
azonban az elmúlt évben benyújtott pályázat nem nyert kedvezı elbírálást. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta Kenderes Város Sportkoncepciójának elfogadását az elhangzott 
módosításokkal, kiegészítésekkel együtt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 89/2009.(IV.22.) Kt. számú határozat 
Kenderes Város Sportkoncepciójáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
                        Kenderes Város Sportkoncepciójáról szóló elıterjesztést, és azt 
  a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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  Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
   2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
   3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
   é r t e s ü l n e k . – 
 
    
7.   n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények 
felújításának támogatására benyújtandó pályázatról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 90/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények 
felújításának támogatására 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, 
 hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatok fenntartásában 
 lévı sportlétesítmények felújításának támogatására a Kenderesi Apáczai 
 Csere János Általános Iskola által üzemeltetett tornaterem felújításához.  
 A pályázati támogatással az épület homlokzati nyílászáróinak cseréjét,  
 illetve a sportpadló cseréjét kívánjuk elvégezni, 9.887.666,- Ft értékben. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  3./ Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes, Szent I. út 36. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
8.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső nyílt típusú közbeszerzési 
eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdések 
felülvizsgálatára 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a meglévı szerzıdés módosításával biztosítsa a 
képviselı-testület az átmenti idıtartam alatt az ellátás biztonságát. Közbeszerzés köteles 
tevékenységrıl van szó, ezért dönteni kell a szerzıdés meghosszabbításáról, vagy esetleg új 
szerzıdéses jogviszony kialakításáról. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
költségvetési szervek számára” elnevezéső nyílt típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdések felülvizsgálatára 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült 

elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy vegye fel a jelenlegi szállítókkal a kapcsolatot és 
tárgyaljon a szerzıdéshosszabbítás lehetıségérıl. 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 

 
9. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyőlés Gazdasági Bizottsága által „Települési Környezetért” cím elnyerésére kiírt 
pályázaton 100 ezer Ft-ot nyert az önkormányzat az „Épített környezet védelme” 
kategóriában. A holnapi napon kerül sor a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő 
Beruházási Társulás Megállapodás aláírására. A legutóbbi testületi ülésen vetıdött fel a 
„Mázsaház” lepusztult állapota. Személyesen tekintette meg az épületet a Polgármesteri 
Hivatal mőszaki fıtanácsosával és megállapították, hogy az épület megfelelı állapotban van, 
csupán tisztasági  meszelés szükséges, valamint  a felhajtó letört betonrészét kell megjavítani.   
Szintén a legutóbbi ülésen vetıdött fel a Kenderes Vívósportjáért Egyesület támogatásának 
lehetısége. Idıközben egyeztetett Sípos Gyulával, az egyesület vezetıjével, aki köszönettel 
vette  az Óvodai Egység terem felajánlását, amely  valószínőleg a mérete miatt nem lesz 
alkalmas az edzések megtartására, mivel a pást hossza 15 méter. Javasolta az egyesület 
vezetıjének, hogy az Általános Iskolát keresse meg a tornaterem használatát illetıen. A 
Hosszúháti út javítására árajánlatot kértek, amelynek elkészítése folyamatban van. 
Amennyiben elkészül, a képviselı-testületnek kell majd dönteni a pénzösszeg biztosításáról. 
 
MAGYAR ISTVÁN:  véleménye szerint az út annyira rossz állapotban van, hogy a vadászati 
jogból befolyó összeg nem fedezi a kátyúzás költségeit. Megismételte javaslatát a 
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 Mezıgazdasági RT, valamint a Kenderes 2006 KFT-vel történı együttmőködést illetıen az út 
rendbetételére. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  a mezıgazdasági üzemek mellett javasolta a gazdálkodók 
megkeresését is, az út költségeinek hozzájárulásához. 
 
PARDI SÁNDOR: az iskola folyamatosan kapja a felszólítást a szállítóktól, hogy nincs 
kiegyenlítve tartozásuk. Úgy látja, hogy nem nagy tételekrıl van szó, pénz is van a 
számlájukon, a pénzösszeg még sincs átutalva. Kellemetlen, mert a bírságot is nekik kell 
megfizetni. Azt kérdezte, hogyan mőködik a számlák kifizetése? Bejelentette, hogy a 
jelentkezések alapján 192 fı jelentkezett 9. évfolyamra, ami azt jelenti, hogy mindenképpen 
szükségük lesz további tanteremre. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a TISZK által 
elfogadott létszámkeretet az intézmény tudta tartani. Jelezte továbbá, hogy   tornaterem építési 
engedélyének mőszaki érvényessége lejárt. 
Tájékoztatást adott arról, hogy a intézménynek lehetısége van a HEFOP/3.1.3./B/09/3 
pályázat benyújtására oktatástechnikai eszközök vásárlására, 7 millió Ft összegben. Sikeres 
pályázat esetén az összeget meg kellene elılegezni az önkormányzatnak, mivel 
utófinanszírozású. Kéri a Képviselı-testület támogatását a pályázat benyújtásához. A 
Szentannai Sámuel Alapítványt szeretnék újjászervezni, és mőködtetni, azonban az 
ügyészségi vizsgálat lezárásáról még nem kaptak értesítést. Terveik között szerepel a 
MAZDA típusú gépkocsi kicserélése egy 9 személyes autóbuszra, valamint egy 
kisteljesítményő teherautó vásárlása, anyagi lehetıségeik függvényében.  
Hozzákezdtek a megvásárolt lakás felújításához, amelyet szolgálati lakássá szeretnének 
átalakítani. Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket arról, hogy a Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen az iskola tanulói 6. és 9. helyezést értek el. 
 
MOHÁCSI ZSOLT megerısíti az igazgató úr által elmondottakat. A számlák kifizetése 
tényleg elég nagy probléma, sajnos néhány szállítónál elvesztették a bizalmukat.  Szeretnék 
kérni, hogy  keressenek megoldást a   rugalmasabb kifizetésekre. Abban is segítséget kér, 
hogy a Polgármesteri Hivatal Pályázatíró csoportja a képviselı-testület tagjaival egyeztetve 
negyedévente keresse meg  az iskola vezetését, és egyeztessenek a távlati pályázati 
lehetıségeket illetıen. 
 
PARDI SÁNDOR ismét kéri a számlák és egyéb kifizetések rugalmasabb kifizetését.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete megköveteli, hogy 
szigorú elszámolás alá vonják az intézményeket. Azt kéri a képviselı-testülettıl, hogy 
támogassa a középiskola HEFOP pályázatát, vállaljon olyan kötelezettséget, hogy 
megelılegezi a szükséges 7 millió Ft-ot hitel felvételével. 
 
MOHÁCSI ZSOLT  az intézményben keletkezı állati eredető szennyvíz, a szennyvíztelepen 
jelentkezı  iszap, valamint a lakossági szennyvíz elhelyezése problémát jelent, amelynek 
távlati megoldása indokolt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a számla kifizetéseket, valamint a pénzügyi 
utalásokat szakmai alapon kellene szelektálni, fontossági sorrendben. 
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PARDI SÁNDOR: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy szeptembertıl pszichológus és 
gyógypedagógus beállítását tervezik a középiskolában. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: a tegnapi napon lezárult az elsı osztályos gyermekek beíratása az általános 
iskolában. Azért tartja fontosnak az adatokat ismertetni, mivel a Képviselı-testületnek kell 
majd döntést hozni arról, hogy hány elsı osztályt kíván indítani. Hivatalosan beiratkozott 22 
gyermek, 2 fı még biztosra várható, a szervezési létszám 25 fı. Tanköteles, be nem írt 
gyermekek száma 8 fı. Más iskolába iratkozott 6 gyermek, elköltözött 2 gyermek, óvodában 
marad szakvéleménnyel 3 gyermek. Kérte a jegyzı asszonyt, hogy a tanköteles, be nem írt 
gyermekek ügyét kivizsgálni, és a szükséges eljárást lefolytatni szíveskedjen. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: Bánhalmán a szennyvizet a szeméttelep területére hordják, erre 
mindenképpen valamilyen más megoldást kell keresni. 
 
BOGDÁN PÉTER: szavazásra tette az elızıekben már tárgyalt javaslatot, a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium  HEFOP pályázatára vonatkozóan. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
„Kompetencia alapú oktatással a tehetséggondozásért és az esélykülönbségek 
enyhítéséért , HEFOP/3.1.3/B9/3 számú  pályázat benyújtásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium pályázatának benyújtását a  
HEFOP/3.1.3/B/09/3 számú pályázati felhívásra, „Kompetencia alapú 
oktatással a tehetséggondozásért és az esélykülönbségek enyhítéséért. 
Kenderes Város Önkormányzata, mint a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium fenntartója vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a 7 millió Ft támogatási 
összeget elıfinanszírozási hitelbıl biztosítja. 
 
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent István 
               út 27. 
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          3./  Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          4./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
         
               é r t e s ü l. 
 

ESZTERÓ IMRÉNÉ: a Szőcs Pálné által elmondottakra reagálva azt kéri a jegyzı 
asszonytól, hogy értelmezze az iskolai beíratásokra vonatkozó jogszabályokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tegnapi napon kapta kézhez az Általános Iskola igazgatójának 
levelét, amelyben tájékoztatta az iskolai beíratásokról. Mindenképpen azon lesz, hogy 
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 egységesen értelmezzék a jogszabályokat, és  mind az intézmények, mind a szülık számára 
megnyugtatóan rendezıdjön az ügy. 
 
CZAKÓ SÁNDORNÉ: az iskola vezetése és a tantestület nevében mindenkit szeretettel 
meghív az iskola ballagási ünnepségére, 30-án 12 órakor. 
 
BOGDÁN PÉTER:  a napokban tárgyalást folytattak Ladányi Sándor úrral, a LASA KFT 
tulajdonosával, a város beruházási lehetıségeirıl, aki felajánlotta közremőködését és 
segítségét vállalkozói kapcsolatok kialakításában.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Veterán 
Autóklub elnöke, dr Toldi János úr megkereste  az önkormányzatot, hogy május 29-30-31-én 
kerül sor a veterán autók megyei találkozójára, melynek során Kenderest is érintik. A 
találkozóra az ország minden részébıl várnak jelentkezıket. Ennek keretében szeretnék 
megnézni a Horthy kastélyt, valamint a múzeumot. Kéri a Képviselı-testületet, hogy 
szíveskedjenek anyagi támogatással hozzájárulni a rendezvény sikeres lebonyolításhoz. 
Fentiek alapján javasolja a rendezvény támogatását. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy támogatásként a Néprajzi kiállítótermet és a Horthy 
kastélyt ingyen megtekinthessék a vendégek. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta a rendezvény támogatását, a résztvevık számára ebéd 
biztosításával. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felhívta a figyelmet a Horthy emlékhelyek látogatási rendjérıl szóló 
rendeletben foglaltak betartására. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt javasolta, hogy a résztvevıknek ingyenesen biztosítsák a 
Horthy túrán való részvételt. A rendezvénnyel kapcsolatban   a lakosság tájékoztatását is 
nagyon fontosnak tartja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 93/2009.(IV.22.) Kt. számú határozata 
a 2009. évi költségvetési tartalék terhére történı átcsoportosításról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy a 2009. évi általános költségvetési tartalék terhére 40 fı részére 
 biztosítja a Horthy túrán való részvételt, valamint a Kenderesi Szakiskola, 
 Középiskola és Kollégiumban történı ebédet.   
 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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BOGDÁN PÉTER: mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 18 óra 30 perckor 
bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

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

 


