Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Bordás
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos
Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó
Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Orvos Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár vezetıje, Pardi Sándor,
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Szőcs Pálné, az
Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő
vezetıje, Mikes Ferencné, Turi János, Fodor Imre köztisztviselık, Majzik József közterületfelügyelı, Bodor Tamás, Kovács Sándorné, Nagyné Lenge Margit, Szabóné Bóta Henrietta,
Csatári Lajos, Nánási István, meghívott, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı,
Ladányi Sándor a LASA KFT ügyvezetı igazgatója, Antal Edit, Bozsó Györgyné, Lipcseiné
Koncz Katalin, Kis-Vénné Smányi Margit, Nagy Csaba, Horváth Lászlóné érdeklıdı,
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 kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását az
alábbi módosításokkal: A napirendi pontok megtárgyalása elıtt javasolja meghallgatni
Ladányi Sándor urat a várost érintı fejlesztési elképzeléseirıl, valamint az Egyebek napirendi
pontban elıterjesztés megtárgyalását a Global-Travel Kereskedelmi, Befektetı és Szolgáltató
KFT-vel fennálló szerzıdés felmondásáról, elıterjesztés megtárgyalását az élelmiszer
alapanyagok beszerzése Kenderes város önkormányzata fenntartásában álló költségvetési
szervek számára elnevezéső, nyílt típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára
vonatkozóan a Baromfiudvar 2002 KFT-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálatáról, valamint a
Nagykun Hagyományırzı Társulás alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolta a meghívón szereplı negyedik napirendi pontot Ladányi
Sándor meghallgatása után megtárgyalni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a meghívón szereplı 11. napirendi pontot a 2009. évi
költségvetésrıl szóló rendelet-tervezet megtárgyalása elıtt javasolta megtárgyalni.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 104/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 27-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát –az elhangzott módosításokkal - elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

BOGDÁN PÉTER felkérte Ladányi Sándort, a LASA KFT ügyvezetı igazgatóját,
tájékoztassa a jelenlévıket a várost érintı fejlesztési elképzeléseirıl.
LADÁNYI SÁNDOR: jelenleg még csak lehetıségekrıl tud beszélni. A LASA KFT
alaptevékenysége az agrártermeléshez és fejlesztéshez kapcsolódik.
Elsısorban az
agrokémia és a vetımag elıállítás területén lát további fejlesztési lehetıségeket. Mivel az
európai növényvédıszer kereskedelem átrendezıdés alatt van, szeretnének kapcsolódni a
kelet-európai logisztikai bázis kiépítéséhez, valamint a vetımag elıállítás integrációjához. A
beruházás megvalósításához keresnek földterületet, - hangsúlyozva, hogy nagyon sok még a
bizonytalanság . Az önkormányzat tulajdonát képezı földterületet alkalmasnak találta a
logisztikai bázis megvalósításához, amelynek forrása rendelkezésre áll.
BOGDÁN PÉTER az önkormányzat az ingatlant munkahelyteremtés céljából szándékozik
értékesíteni.
HOZZÁSZÓLÁSOK
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy mekkora területre van szükség a beruházás
megvalósításához? Véleménye szerint az érdeklıdı Ladányi Sándor úrnak is meg kell érteni,
hogy ık a választópolgárok érdekeit képviselik, ezért nagyon óvatosan kell a kérdést
megközelíteni. Mivel elég nagy területő és értékes ingatlanról van szó, olyan megoldást lát
kivitelezhetınek és támogathatónak, amely csak a beruházáshoz szükséges földterület
értékesítésére vonatkozik, a többi földterületre pedig opciós elıvásárlási jogot biztosítását
javasolja.
LADÁNYI SÁNDOR: pontosan nem tudja megmondani, hogy mennyi földterületre lesz
szükség a beruházás megvalósításához, azt tudja, hogy hasonló feladatot végzı bázis
kialakításához 20-30 ha földterületre van szükség. Az viszont biztos, hogy a beruházás
elindításához minimális feltételekkel kell rendelkeznie, ezért saját földterületre szükség van.
Tiszteletben tartja a Képviselı-testület álláspontját a földterület értékesítésével kapcsolatban.
Nincs szándékában mindenáron megvásárolni az ingatlant, érdeklıdnek és tárgyalnak további
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földterületek megvásárlásáról, Törökszentmiklóson és Szajolban is. Részérıl csak a
földterület értékesítése jöhet szóba, a bérbevétel nem.
MAGYAR ISTVÁN: mivel Ladányi úr több ingatlan megvásárlásáról tárgyal, nincs
biztosíték arra, hogy a beruházás Kenderesen épüljön meg.
LADÁNYI SÁNDOR megismételte, hogy jelenleg több helyen tárgyalnak ingatlanok
megvásárlásának lehetıségérıl, konkrét döntés még nincs.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt kérdezte, hogy van-e arra esély, hogy – amennyiben a
beruházás megvalósul – a vetımagtermelésbe a helyi gazdálkodók is bekapcsolódjanak?
LADÁNYI SÁNDOR: jelenleg is adott ez a lehetıség. Keresik azokat a gazdákat, akik
rendelkeznek a minıségi vetımag elıállításához szükséges feltételekkel.
TAPASZTÓ SZABOLCS az a véleménye, hogy alaposan meg kell fontolni a döntést, ı
személy szerint az értékesítést javasolja.
BOGDÁN PÉTER megköszönte a tájékoztatót, és arra kérte Ladányi Sándort, hogy írásban
erısítse meg vételi szándékát a földterületre. Kérésére a következıkben vissza fognak térni.
LADÁNYI SÁNDOR megköszönte a lehetıséget.

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 az Apáczai Csere János Általános Iskola alkalmazottainak 2009. márciusáprilis havi túlóra és helyettesítési díj rendezésére
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet.
DR ILA ERZSÉBET a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az Apáczai Csere János Általános
Iskola alkalmazottainak 2009. március-április havi túlóra és helyettesítési díj rendezésérıl
szóló elıterjesztést, melyet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. Az iskola
igazgatójának kérelmét az alkalmazottak 2009. május-június havi túlóráinak és helyettesítési
díjak kifizetésére vonatkozóan az ÖNHIKI pályázat elbírálása után újból meg kell tárgyalni.
A bizottság felhívja a figyelmet, hogy a költségvetési rendeletben foglaltak maradéktalan
betartása mindenki számára kötelezı.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a túlórák összege csak és kizárólag megtartott tanórai díjakat
tartalmaz, és nincs benne semmiféle olyan tevékenység, amely nem erre vonatkozik. Úgy
gondolja, hogy mivel kötelezıen megtartandó órákról van szó, ezért munkadíj jár. Kéri a
Képviselı-testülettıl a március-április havi túlórák kifizetésének engedélyezését, valamint a
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május-június havi túlórák minél hamarabbi kifizetésének támogatását.. Ehhez kapcsolódva
elmondta, hogy évtizedek óta az iskolában pedagógusok pénzérıl van szó, akik a tanítás
mellett – külön díjazás nélkül - szabadidejüket feláldozva versenyeztetnek, különféle
programokat szerveznek és rendeznek. Örülne, ha ebben a nehéz gazdasági helyzetben- más
településekhez hasonlóan- a város vezetése, a képviselı-testület erkölcsi elismerésben
részesítené a pedagógusok tevékenységét.
SZŐCS PÁLNÉ: 2009. februárjában el kellett fogadni a képviselı-testületnek egy olyan
költségvetést, amelyben érzékelhetı volt, hogy nem lesznek elegendıek az elıirányzatok. A
szigorítások az intézményi költségvetésekben is megjelentek. Az Általános Iskola több mint 7
millió Ft-ról mondott le a bérbıl, és ebbıl 4.991 ezer Ft volt a túlmunkára tervezett plusz
költség. Mindezt a költségvetési egyensúly megtartása érdekében tették. Az elvonások havi 45 ezer Ft-tal csökkentették a pedagógusok jövedelmét. A költségvetés tervezésekor a
pedagógusok részt vállaltak a lemondásokból, és most azt kéri a képviselı-testülettıl, hogy
vállaljon részt a pedagógusok problémájának megoldásában, oly módon, hogy az elıterjesztés
értelmében a március-április havi túlmunka kifizetéséhez hasonlóan, adjon a képviselıtestület felhatalmazást a május-júniusi túlmunka kifizetésére is, melynek várható összege 800
ezer Ft . A szeptembertıl esedékes túlmunkára vonatkozóan nehéz lenne számítást végezni,
hiszen a 2009/2010-es tanév megtervezése után lehet errıl beszélni. Bízik a Képviselı-testület
megértésében és segítı szándékában, kéri kedvezı döntésüket, az ÖNHIKI pályázat
elbírálásától függetlenül.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nem érti, hogy miért került a Képviselı-testület elé az elıterjesztés,
ugyanis az iskolának saját költségvetésében belül kell ezt megoldani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıterjesztésben szerepel, hogy az Általános Iskola igazgatója
kérelemmel fordult hozzá a 2009. március-április havi túlóra és helyettesítési díj
számfejtésének ellenjegyzéséért. A kérelmet teljesíteni nem állt módjában, mivel az
önkormányzat költségvetési rendelete értelmében az éves elıirányzatból júnus 30-ig az
önkormányzat a személyi juttatások és járulékaik legfeljebb 50 %-ának felhasználását
engedélyezi. Neki is olyan felelıssége van a költségvetési törvényben foglaltak betartásában,
mint valamennyi intézményvezetınek. Az önkormányzat költségvetése megköveteli azt, hogy
szigorúan kezeljék az elıirányzat felhasználást, mert ellenkezı esetben nem csak az Általános
Iskola mőködése forog kockán, hanem az önkormányzat költségvetése. Amennyiben a
Képviselı-testület felhatalmazást ad az elvégzett túlóra és helyettesítés díjak kifizetésének
engedélyezésére, azt ellenjegyzi, mivel kiemelt elıirányzaton belül van, tehát nem plusz pénzt
kér ehhez az iskola. Nem vitatta, hogy a túlóra mögött effektív munka van, de úgy gondolja,
hogy ebben a gazdasági helyzetben mérlegelni kell azt is, hogy fizetésképtelen lehet az
önkormányzat. Jelenleg is több, mint 20 millió Ft kifizetetlen számlájuk van. A szigorú
gazdálkodást kell szem elıtt tartani minden területen.
KROKAVECZ LÁSZLÓ :támogatja azt az ötletet, hogy a város ismerje el a pedagógusok
munkáját, ugyanakkor joggal várható el, hogy a településen élı értelmiségiek, tisztviselık,
pedagógusok legyenek aktívabbak a közéletben.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: azt kérdezte az iskola igazgatójától, hogy miért nem akkor fordult
kérelmével a Képviselı-testülethez, amikor túllépte az elıirányzatot? Úgy gondolja, hogy az
intézményvezetı felelıssége az, hogy csak akkor túlóráztassa a dolgozóit, ha megvan rá a
fedezet.
SZŐCS PÁLNÉ: a költségvetés tervezésekor sem volt elegendı a túlórára betervezett összeg.
A jelenlegi helyzetben más módon lehet és kell gazdálkodni, mint eddig. Január 1-tıl az
önállóan gazdálkodó intézmény részben önállóvá vált, és – véleménye szerint – az egyeztetési
mechanizmus a bért, illetve a felhasználást illetıen – nem alakult még ki olajozottan a
fenntartóval. Azt várja el a fenntartótól, hogy a nem tervezhetett pénzösszegnek keresse meg a
forrását. A túlmunkában csak a kötelezıen ellátandó helyettesítések vannak benne. Úgy érzi,
megtettek mindent annak érdekében, hogy a költségvetés keretén belül maradjanak. Lehet
keresni az okokat és a felelısséget, de a hiányzó összeg valahol megjelenik, mert mögötte
feladat van. Eddig a bér szerves része volt a túlmunkára tervezett összeg, amelyet a
megszorítások miatt nem lehetett tervezni. Úgy gondolja, hogy az ezzel kapcsolatos felelısség
kölcsönös. A túlmunkát elıre pontosan nem lehet megtervezni. Abból adódik a magas
túlóraszám, hogy az egyik kezdı pedagógus szülési szabadságra ment, ıt kellett helyettesíteni
a kollegáknak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kiegészítésképpen elmondta, hogy a két bérnek a fedezete 3.304.800
Ft, 12 hónapra. Az önkormányzatnak költségvetésbıl kell gazdálkodni, amelyért felelısséget
kell vállalni mindenkinek.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az iskolában keletkezett túlóra állandó, valamint alkalmi
helyettesítés, és tantárgyfelosztás alapján – keletkezett. A fedezet a késıbbiekben meglesz a
túlórák kifizetéséhez, hiszen a helyettesített dolgozó bére megvan.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a pedagógusok által elvégzett munkát ki kell fizetni. A túlóra
keretet minden intézményben vissza kellett tervezni. Tudomásul kell venni, hogy az
elfogadott költségvetésbıl kell mindenkinek gazdálkodni. Az intézményvezetı felelısségét
abban látja, hogy a költségvetés keretein belül kellett volna olyan intézkedéseket hoznia, hogy
a meghatározott elıirányzaton belül maradjon, amely mindenki számára kötelezı.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: ez csak tanítási órák helyettesítésére vonatkozik. Indítványozza a
napirend lezárását, és a szavazás elrendelését.
BORDÁS JÓZSEF: ki kell fizetni az elvégzett munkáért járó túlórákat. Szintén javasolja a
napirend lezárását.
BOZSÓ GYÖRGYNÉ: a munkát el kellett végezni, ezért kérdezi, hogy mi lenne a megoldás
szeptembertıl?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıbbiekben szó volt arról, hogy az ÖNHIKIS pályázat elbírálása
után újabb egyeztetésekre lesz szükség , ahol ki kell dolgozni alternatívákat ahhoz, hogy a
késıbbiekben ne keletkezzen túlóra az intézményben.

-6 BOGDÁN PÉTER lezárta a napirendet, és kérte a Képviselı-testület tagjait, szavazzanak az
elıterjesztésrıl.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı
támogató szavazatával, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 105/2009.(V. 27.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola alkalmazottainak 2009. március-április havi túlóra és
helyettesítési díj rendezésére

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Apáczai Csere János
Általános Iskola alkalmazottainak 2009. március-április havi túlóra és helyettesítési díj
rendezésérıl szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné jegyzıt a 2009. március –április havi
1.652.867 Ft túlóra és helyettesítési díj kifizetésének ellenjegyzésére.
A kifizetés két részletben engedélyezhetı, 2009. július és augusztus hónapokban.
Határidı: 2009. augusztus 31.
Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı
A képviselı-testület felhívja az intézmény vezetıjének figyelmét a 2009. évi
költségvetésrıl szóló rendelet maradéktalan betartására.
Tekintettel arra, hogy az intézmény a személyi juttatások és járulékai felhasználását nem
idıarányosan teljesítette és a túlóra keretet kimerítette, így az év hátralévı részében túlóra
kifizetésére nincs lehetıség.
Felelıs: intézményvezetı
Határidı: folyamatos

Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Bogdán Péter Polgármester, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben

é r t e s ü l n e k.

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
Pályázat benyújtása az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
TEKI, CÉDE alapra
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Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Településrendezési Terv módosításának szükségességét
megkérdıjelezi, mivel rendelkeznek elfogadott tervvel. Az „Út a munkához” program
keretében foglalkoztatott közcélú foglalkoztatottak részére történı eszköz beszerzésrıl
érdeklıdött. A járdafelújításokat lakossági összefogással javasolja elkészíteni.
FODOR IMRE: a Településrendezési Tervet öt évente felül kell vizsgáltatni, és aktualizálni
kell az önkormányzatnak, ez a határidı lejárt. Amennyiben nem rendelkeznek felülvizsgált
rendezési tervvel, nem lehetséges a fejlesztés. Jelenleg van pályázati lehetıség, 25 %-os önerı
biztosítása mellett. A közcélú foglalkoztatottak részére eszközbeszerzés céljára benyújtandó
pályázat keretében ásó, lapát, talicska, gereblye, kapa, főnyíró, kistraktor, pótkocsi
beszerzését kívánják megvalósítani. A járda építéseket és felújításokat a pályázat keretében
nem végezhetik a lakosság bevonásával, mivel pályázati pénzrıl van szó, amelyhez árajánlat
és közbeszerzés szükséges. A régebbi gyakorlat szerinti járdafelújítások csak saját
költségvetésbıl biztosíthatók, pályázati pénzekbıl nem.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: arról érdeklıdött, hogy milyen szempont szerint lettek kiválasztva a
felújítandó járda szakaszok, valamint hiányolja a Petıfi út felújítását a pályázatból.
FODOR IMRE: a pályázatban szereplı utcák lakói írásban jelezték kérelmüket.
Járdakészítésben a képviselı-testület prioritást nem határozott meg. A Petıfi út építését más
pályázati lehetıségbıl kívánják megvalósítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a határozatban javasolja megjelölni, hogy a szükséges önerıt az
önkormányzat hitel felvételével biztosítja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és az
alábbi szavazati arányokkal döntött a pályázatok benyújtásáról:
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 106/2009. (V.27.) számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
CÉDE alapból a Központi Konyha részére gızüst beszerzésére.
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani CÉDE támogatás elnyerésére a Központi Konyha részére gızüst
beszerzésére.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 14. sorszám alatt szereplı összeg („Gızüst beszerzése”) terhére
biztosítja az alábbi bontásban:

-

Pályázati támogatás (CÉDE) 75%
Önerı (25%) (hitel)
Összesen:
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1.000.242335.4141.341.656-

Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával, egy
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 107/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
TEKI alapból háromszínő jelzılámpa telepítésére a Szent István út és a Petıfi út
keresztezıdésében
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére háromszínő jelzılámpa telepítésére a Szent
István út és a Petıfi út keresztezıdésében.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 16. sorszám alatt szereplı összeg /„Háromszínő jelzılámpa
létesítés (Szt. István-Petıfi útker.)”/ terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás (TEKI) (73.8%)
19.999.796Önerı (26,2%) (hitel)
7.100.199Összesen:
27.099.995Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

-

9–

Kenderes Város Önkormányzatának 108/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
TEKI alapból a Martinovics út építésére
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére Martinovics út építésére.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 15. sorszám alatt szereplı összeg („Martinovics út útépítés”)
terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás (TEKI) (74%)
19.992.075Önerı (26%) (hitel)
7.024.242Összesen:
27.016.317Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazattal, 1
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 109/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI
alapból Településrendezési terv módosításának elkészítésére.
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére Településrendezési terv módosításának
elkészítésére.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 17. sorszám alatt szereplı összeg („Településrendezési terv
felülvizsgálat elkészítése”) terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás (TEKI) (75%)
4.777.070Önerı (25%) (hitel)
1.592.357Összesen:
6.369.427Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 110/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett TEKI alapból Közcélú foglalkoztatottak részére eszközbeszerzés céljára.
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére Közcélú foglalkoztatottak részére
eszközbeszerzés céljára.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 18. sorszám alatt szereplı összeg („Eszközbeszerzés közcélú
foglalkoztatáshoz”) terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás (TEKI) (75%)
13.014.601Önerı (25%) (hitel)
4.338.200Összesen:
17.352.801Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 111/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett TEKI
alapból Ságvári, Vasút, Martinovics utak járda felújítására.
Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére Ságvári, Vasút, Martinovics utak járda
felújítására.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 11/2009. (VI.04.) rendelete 6-os számú mellékletének 1.
pontjában található 5. sorszám alatt szereplı összeg („Ságvári, Vasút és Martinovics
utak járda felújítása”) terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati
támogatás
(TEKI)
7.098.144(74,99%)
Önerı (25,01%) (hitel)
2.367.310Összesen:
9.465.454Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, 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.(V.04.)
rendelete Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl szóló
2/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Ila Erzsébet és Pádár Lászlóné.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta, melyet a
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a cigánykisebbségi önkormányzat képviselı-testülete szintén
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával, egy
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
11/2009. (VI.04.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
2/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s, 2009. május 27.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2008. évi
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

gyermekjóléti és

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Hozzászólás
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elıterjesztésben szerepel, hogy az Észak-alföldi
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által végzett teljes körő vizsgálat
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megállapította, hogy a hivatalban folyó gyámhatósági munka jó színvonalú. Gratulál az
elvégzett munkához, az elıterjesztést elfogadásra javasolja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával (Magyar
István a szavazáskor nem tartózkodott a teremben) az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 112/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi
ellátásáról készített átfogó értékelésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról készített átfogó értékelést.
A Képviselı-testület az átfogó értékelést elfogadta.
Errıl: 1./ Észak-alföldi Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Szociális és Gyámhivatal Szolnok, Ságvári krt. 4.
2./ Orvos Anetta Csilla Területi Gondozási Központ Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Mikes Ferencné gyámügyi vezetı-fıtanácsos, 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
Beszámoló a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a beszámolóban szerepel, hogy egyéb szolgáltatást, korrepetálást,
prevenciós célzatú szabadidıs tevékenységet 38 gyermek vett igénybe. Arról érdeklıdött,
hogy mit takar ez?
ORVOS ANETTA CSILLA: a korrepetálásokat a Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozó
kollégái tartották, csoportos formában, a védelembe vett gyermekek számára, ezenkívül
egyénileg is foglalkoznak a gyermekekkel.
TAPASZTÓ SZABOLCS: arról érdeklıdött, hogy hogyan mőködik a jelzırendszer az
intézményben?
ORVOS ANETTA CSILLA: a jelzırendszer mőködését törvény szabályozza. Van egy
kidolgozott jelzılap, amelyet a kapcsolódó intézmények és gyermekvédelmi felelısök
megkapnak, és írásban történnek a jelzések.
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TAPASZTÓ SZABOLCS: az ellátott ügyi képviselıvel tárgyalt, aki hiányolta, hogy nincs az
intézmény gépkocsijában mobiltelefon. Az ellátottak kérték, hogy a nehezen mozgó
embereket idınként a Területi Gondozási Központ dolgozói piacra, boltba vigyék. A
beszámoló is tartalmazza, hogy az intézmény külsı-belsı állaga egyre rosszabb, melyre –
véleménye szerint nagyobb figyelmet kellene fordítani.
ORVOS ANETTA CSILLA: ígéretet nem tettek arra, hogy behozzák az embereket a piacra,
boltba. Tudják, hogy lenne erre igény, de az autónak meg van a napi feladata, fıképpen
Bánhalmát kell ellátnia, ezért egy-két alkalommal fordult elı, hogy tudtak segíteni, azoknak
akik nincsenek az intézménynél ellátásban. A házi gondozottak részére ezt a szolgáltatást
tudják biztosítani. A telefon vásárlást és a külsı-belsı felújítás megoldását forrás hiányában
nem tudják megoldani.
BOGDÁN PÉTER: összegezve az elhangzottakat megállapította, hogy igen szerteágazó
tevékenységet végez az intézmény. Egyre több azoknak a száma, akik szociálisan rászorultak
lesznek és igénybe veszik a Területi Gondozási Központ, valamint a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásait. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 13 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 113/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról készített
beszámolóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Területi
Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
készített beszámolót.
A Képviselı-testület a beszámolót elfogadta.
Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla intézményvezetı, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, 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 az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontból
történı felülvizsgálatára
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt.
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Hozzászólás
TAPASZTÓ SZABOLCS: a költségvetési szervek típusait, besorolását a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezései szerint
módosítani kell, az elıterjesztésben foglaltak szerint, melyet elfogadásra javasol.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 13 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 114/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a költségvetési szervek közfeladat ellátásának felülvizsgálatáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdése alapján felülvizsgálta a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek tekintetében.
A képviselı-testület a felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a
jelenleg mőködı költségvetési szervek további mőködése 2009. július 1-je
után is indokolt az alábbi besorolás szerint:
1. Polgármesteri Hivatal (5331 Kenderes, Szent István út 56.
- A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv
2. Óvodai Egység (5331 Kenderes, Szent István út 60.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
3. Apáczai Csere János Általános Iskola (5331 Kenderes, Szent István út 60.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium (5331 Kenderes, Szent István út
27.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
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gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
5. Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház (5331 Kenderes, Szent István út 33.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
6. Városi Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 35.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
7. Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
(5331 Kenderes, Szent István út 58.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
8. Kenderes Város Vízmő (5331 Kenderes, Szent István út 56.)
- A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet
- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan mőködı költségvetési szerv
Az önállóan mőködı intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan
gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 60.
3./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, Szent I. út 36.
4./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Kenderes,
Szent I. út 27.
5./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Kenderes, Szent
I. út 33.
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6./ Városi Könyvtár intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 33.
7./ Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Kenderes, Szent István út 58.
8./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 56.
9./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
10./ Pádár Lászlóné jegyzı
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 az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné jegyzı.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendjénél a
Polgármesteri Hivatal kivételével a megbízás szó szerepeljen. Kérte a könyvtár 2010. január
1-tıl alkalmazott szakfeladatainak kiegészítését a 9101221 Könyvtári állomány feltárása,
megırzése, védelme elnevezéső szakfeladattal. A vízmő alapító okiratában a feladatellátást
szolgáló vagyon felsorolásának kiegészítését kérte a kiszolgáló épületek megjelölésével.
SZŐCS PÁLNÉ kérte, az általános iskola alapító okiratában kijavítani a nívós oktatást, nívó
csoportos oktatásra.
BOGDÁN PÉTER az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel együtt szavazásra
bocsátotta az intézmények alapító okiratainak módosítását.
a)

Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 115/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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b)

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 116/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója
Kenderes, Szent István út 27.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

c)

Apáczai Csere János Általános Iskola

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 117/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója
Kenderes, Szent István út 36.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

d)

Óvodai Egység

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 118/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést,
és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes, Szent István út 60.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
e)

Kenderes Város Vízmő

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést,
és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 56.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
f)

Városi Könyvtár

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 120/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést,
és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Városi Könyvtár intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 35.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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g)

Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 121/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának
módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 58.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

h)

Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 122/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje Kenderes, Szent I.
út 33.
3./ 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 a szabadidıs tevékenységekrıl, valamint a fejlesztési lehetıségekrıl
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit az Oktatási,- Kulturális,- Turisztikai és
Sportbizottság elnöke.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a könyvtár szabadidıs tevékenységeinek felsorolását szeretné
kiegészíteni a lakosság részére nyújtott szolgáltatásokkal (fénymásolás, faxolás,
szövegszerkesztés, információ szolgáltatás, menetrend, pályázati lehetıség), könyvtárközi
kölcsönzés lehetıségével, országos könyvtári napok keretén belül az ünnepi könyvhéttel, tini
könyvtári napokkal, könyvtárhasználati órákkal, óvodás foglalkozásokkal, alapfokú internet
kezelı tanfolyam szervezésével.
Hozzászólások
MAGYAR ISTVÁN a MEDOSZ vezetıinek kérését tolmácsolta a foci pálya állagmegóvása
érdekében. A sportpályán szervezett keretek között folynak a futballedzések, sajnos azonban a
szervezett kereten kívül egy húszfıs gyerek csoport napi rendszerességgel bejár a frissen
öntözött pályára, ami nagyon megnehezíti a versenypálya állapotának megırzését, és
többszöri felszólításra sem hajlandók elhagyni a területet. Az önkormányzat pályázati
forrásból másfél millió forintot fordít az edzıpálya és az ott lévı eszközök, berendezések
felújítására, ezért a vezetıség kéri a képviselı-testületet, hogy rendelettel szabályozza a pálya
látogatási rendjét. A vízmő segítségével kialakításra került egy grundfoci pálya, amit sajnos
már tönkre is tettek. Véleménye szerint a szabadidı hasznos eltöltésére ezeknek a
gyerekeknek is meg kell keresni a lehetıséget.
BOGDÁN PÉTER: a sportkör elnöke neki is jelezte, hogy gond van ezekkel a gyerekekkel,
zavarják az edzéseket és többszöri felszólításra sem hajlandók elhagyni a területet.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ezeknek a gyerekeknek nagy mozgásigénye van, a feszültséget le
kell vezetniük, amire a sport megfelelı lehetıséget nyújt. Az edzıpálya felújítását követıen
mindenképpen szabályozni kell a sportpálya látogatási rendjét.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a sportpálya a MEDOSZ sportkör tulajdona, magán terület, ezért a
sportkörnek kell a nyitvatartási rendet megállapítania és kifüggesztenie. Javasolta, hogy a
játszótéren kerüljön elhelyezésre a játszótér használatának rendje, és a dohányzást tiltó tábla.
TAPASZTÓ SZABOLCS: nagyon alapos az elkészített elıterjesztés. A fejlesztésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy a Történelmi Vitézi Rend fıkapitánya olyan kéréssel kereste
meg, hogy szeretnének egy kulturális központot, pihenı parkot kialakítani a településen.
Véleménye szerint a Vincze féle porta, melynek másfél millió forint a vételára megfelelı
helyszínül szolgálhatna, valamint a telek megvásárlásával megoldódna az ide látogató
autóbuszok parkolási gondja is. Kérte a pályázatíró csoport tagjait, hogy kísérjék figyelemmel
az ilyen jellegő pályázati felhívásokat.
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Dr. Ila Erzsébet képviselı 17 óra 20 perckor kiment a terembıl, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık létszáma 12 fı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 123/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
tájékoztató a szabadidıs tevékenységekrıl, valamint a fejlesztési lehetıségekrıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
az Oktatási-, Kulturális-, Turisztikai és Sportbizottság tájékoztatóját
a szabadidıs tevékenységekrıl, valamint a fejlesztési lehetıségekrıl,
és azt tudomásul veszi.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Kuczeráné Sípos Judit Oktatási-, Kulturális-, Turisztikai és Sportbizottság
elnöke, 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 közterületeink állapotáról, fejlesztési lehetıségekrıl
Szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a bizottság által elıterjesztett határozati javaslatban kérte a felelıs és
határidı megjelölését.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ jelezte, hogy a határozati javaslatban elírásra került az évszám. Arról
érdeklıdött, hogy a közterület gondozásra fordított 7500 munkaóra a tervezett vagy az
elvégzett munkaórára vonatkozik.
PÁDÁR LÁSZLÓN: a kimutatásban szereplı adat az idıarányos teljesítésre vonatkozik.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a település által elnyert városfejlesztési díjról szeretne bıvebb
információt kérni.
BOGDÁN PÉTER az elmúlt képviselı-testületi ülésen tájékoztatta a jelenlévıket, hogy
Kenderes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés által alapított „ÉPÍTETT
KÖRNYEZET VÉDELME” területén elért eredményeiért TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETÉRT
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címben részesült. E címet, és százezer forintot a Néprajzi Kiállítóterem megvalósításáért
kapta a település.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a százezer forintot a Néprajzi Kiállítóterem
pincerészének kialakítására fordítsák.
BORDÁS JÓZSEF tájékoztatta a jelenlévıket, hogy elkészült a Horthy-kastély külsı
homlokzatának a festése, azonban az udvarán lévı hatalmas tiszafák teljesen eltakarják az
épület bejárati részét. Véleménye szerint az épületet a tiszafák szakszerő visszavágásával
láthatóbbá kellene tenni.
ESZTERÓ IMRÉNÉ nagyon sajnálná, ha kivágásra kerülnének ezek a tiszafák. Amennyiben
nincs más megoldás, javasolta, hogy az eredeti állapotnak megfelelıen végezzék el a
telepítést.
PARDI SÁNDOR a tiszafák belsı ágai csupaszok, így visszametszésük esetén nem nyújtanak
szép látványt.
TAPASZTÓ SZABOLCS tudomása szerint 1964-1968. közötti években ezeket a tiszafákat a
földszintig vágatták vissza.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ pontosításként elmondta, hogy Bánhalmán az orvosi rendelı
elıtt is található kerékpártároló.
ESZTERÓ IMRÉNÉ soknak találja a Sport Bisztrónál és a COOP üzletnél feltüntetett
parkolóhelyek számát.
Dr. Ila Erzsébet képviselı 17 óra 45 perckor visszaérkezett, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 13 fı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 124/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a közterületeink állapotáról, fejlesztési lehetıségekrıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságnak
a közterületeink állapotáról, valamint a fejlesztési lehetıségekrıl szóló
elıterjesztését és az alábbi javaslatot teszi:
- a 2010. évi költségvetés tervezésekor külön fejezetben tételesen kell
kitérni a közterületek fejlesztésére szánt pénzeszközökre;
- a külterületi fásítással kapcsolatban egyeztetést kell folytatni a gazdálkodókkal;
- a vadászatból befolyt pénzeszközöket teljes egészében, elszámolható
módon a külterületi utakra kell fordítani;

-
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kerékpártárolót kell létesíteni a Mővelıdési Ház és a Városház mellett;
a közterületen történı munkavégzés hatékonyabbá tétele érdekében
személyre szabott és számon kérhetı feladatkiosztást kell foganatosítani.

Felelıs:
Határidı:

Bogdán Péter polgármester
folyamatos

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Krokavecz László Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Helyben
3./ 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 a piac helyzetérıl, fejlesztési lehetıségekrıl
Szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a bizottság által elıterjesztett határozati javaslatban kérte a felelıs és
határidı megjelölését. A piac fejlesztése elsısorban csak pályázati forrás igénybevételével
valósulhat meg, ezért a Pályázatíró csoportnak folyamatosan figyelemmel kell kísérni az erre
vonatkozó pályázati felhívásokat.
Hozzászólások
SÜVEGES LAJOS érdeklıdött a határozati javaslatban szereplı feladatról. „Az engedéllyel,
valamint kellı infrastruktúrával rendelkezı piactéren fokozott figyelemmel kell kezelni a
helypénz és az iparőzési adó beszedését”
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint a helyi lakosoktól is be kell szedni a helypénzt.
SÜVEGES LAJOS úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak elıször a megfelelı feltételeket
kell biztosítani a piaci árusításhoz. Elıreláthatólag nagy indulatot váltana ki, ha azoktól a
helyi lakosoktól is beszednék a helypénzt, akik viszonylag kevés áruval, kis területen
értékesítenek.
MAJZIK JÓZSEF a jelenlegi piaci feltételek biztosítása mellett örülni kell annak, hogy
egyáltalán még mőködik a piac. A helyi kis nyugdíjas lakosoktól nem javasolja a helypénz
beszedését.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a javaslata nem a jelenlegi piactérre vonatkozott, hanem az
engedéllyel és kellı infrastruktúrával rendelkezı piactérre.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 125/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a piac helyzetérıl, fejlesztési lehetıségekrıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának
a piac helyzetérıl, valamint a fejlesztési lehetıségeirıl szóló elıterjesztést
és az alábbi javaslatot teszi:
- helyi és pályázati forrásokat kell találni a szilárd burkolat és az
engedélyes mőködéshez szükséges infrastruktúra kialakítására
Felelıs: Pályázatíró csoport
Határidı: Folyamatos
- az engedéllyel, valamint kellı infrastruktúrával rendelkezı piactéren
fokozott fegyelemmel kell kezelni a helypénz és az iparőzési adó
beszedését.
Felelıs: Kenderes Város Vízmő
Polgármesteri Hivatal Adó csoport
Határidı: Folyamatos
Errıl: 1./ Krokavecz László Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke, Helyben
2./ Kenderes Város Vízmő, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Adó csoport, Helyben
értesülnek.–

11. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Remondis Kétpó Korlátolt Felelısségő társaság üzletrészének
felosztásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 126/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a Remondis Kétpó Korlátolt Felelısségő társaság üzletrészének felosztásáról
Kenderes Város Önkormányzata elfogadja a Szolnok Megyei Jogú Város
tulajdonában lévı Remondis Kétpó Korlátolt Felelısségő társaság
27.530.000,- Ft kizárólagos tulajdonát képezı üzletrészének a szerzıdés
szerinti közös tulajdonú üzletrész felosztását, olyan formában, hogy
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Kenderes Város Önkormányzatának 254 db szavazata, valamint
700.000,- Ft részüzletrész tulajdona lesz az osztatlan közös tulajdonú
üzletrészben.
A képviselı-testület a szerzıdés aláírásával megbízza Bogdán Péter
polgármestert.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pályázatíró Csoportja, Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.–
12. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program 5.1.1.E. kódszámú, Helyi
településfejlesztési akciók támogatására elnyert „Város rehabilitációs beavatkozások
Kenderes városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő pályázat
végrehajtásához kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenységek ellátásához
szolgáltató kiválasztásáról
Kérdést tett fel Eszteró Imréné, a feltett kérdésre Orosz Mihály aljegyzı válaszolt.
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy milyen komplex kommunikációs tevékenységet kell
ellátni.
OROSZ MIHÁLY az uniós pályázatoknál a projekt végrehajtásának folyamatában a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiadott arculati kézikönyv meghatározza, hogy hogyan kell
kommunikálni, és elhelyezni ezeket a táblákat. Ezen kívül tájékoztatási kötelezettség van a
honlapon keresztül, kommunikációs tervet kell készíteni, tájékoztatni kell a sajtót, és záró
rendezvényt kell szervezni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 127/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
az Észak-alföldi Operatív Program 5.1.1. E. kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók
támogatására elnyert „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő pályázat végrehajtásához kapcsolódó
komplex kommunikációs tevékenységek ellátásához szolgáltató kiválasztásáról.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-alföldi Operatív Program
5.1.1. E. kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók támogatására elnyert „Város
rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az
esélyegyenlıség jegyében” címő pályázat végrehajtásához kapcsolódó komplex
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kommunikációs tevékenységek ellátásához szolgáltató kiválasztásáról szóló
elıterjesztést megtárgyalta.
A feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegő ajánlatot (Nettó 1.160.000- Ft. +
20% ÁFA, bruttó 1.392.000-Ft) tevı Projekt Dekor Kft.-t választja ki. A szerzıdés
megkötésével megbízza Bogdán Péter polgármestert.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Projekt Dekor Kft. 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. U. 50/A.
é r t e s ü l n e k. -

13. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
benyújtandó pályázatról

Megyei

Közoktatási

Közalapítványhoz

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 128/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
az Óvodai Egység, az Apáczai Csere János Általános Iskola és a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium vonatkozásában a JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítványhoz
benyújtandó pályázatról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a
JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által a közoktatási
intézmények taneszköz-ellátottságának javítására kiírt pályázatról szóló
elıterjesztést, és az Óvodai Egység, az Apáczai Csere János Általános Iskola
és a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vonatkozásában pályázatot
kíván benyújtani, összesen 3.220.508 Ft összegő pályázati támogatásra. A pályázati
forrással lebonyolítandó projekt teljes költsége 3.578.342 Ft.
A szükséges 10% önerıt, összesen 357.834 Ft-ot (az Óvodai Egység esetében
130.918 Ft, az Apáczai Csere János Általános Iskola esetében 126.385 Ft, a
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium esetében 100.531 Ft), valamint
a pályázatonkénti 3% bírálati díjat, összesen 96.614 Ft-ot, (Óvodai Egység:35.348 Ft,
Apáczai Csere János Általános Iskola: 34.123 Ft, Kenderesi Szakiskola, Középiskola
és Kollégium: 27.143 Ft) az Önkormányzat az intézmények 2009. évi költségvetésébıl
biztosítja.
Errıl: 1./ Óvodai Egység vezetıje Kenderes, Szent István út 60.
2./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója Kenderes,
Szent István út 36.
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3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója
Kenderes, Szent István út 27.
4./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.-

14. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
a.)
Elıterjesztés a Global-Travel Kereskedelmi, Befektetı és Szolgáltató KFT-vel fennálló
szerzıdés felmondására
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 13 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 129/ 2009. (V.27. ) Kt. számú határozata
a Global-Travel Kereskedelmi, Befektetı és Szolgáltató Kft -vel fennálló szerzıdés
felmondásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Global-Travel
Kereskedelmi Befektetı és Szolgáltató Kft. (1136 Budapest, Hegedős Gy. út 13.
Mfsz. 1)-vel a Kenderes, Somogyi B. út 24/1. szám alatti ingatlanra fennálló,
határozott idejő szerzıdést 2009. június 1. napjával felmondja.

Errıl: 1./Bogdán Péter polgármester
2./Pádár Lászlóné jegyzı
3./Képviselı-testület tagjai
é r t e s ü l n e k.

Helyben
Helyben
Helyben

b.)

Elıterjesztés az „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső, nyílt típusú
közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a Baromfiudvar 2002
KFT-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálatára
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 13 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 130/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
„ÉLELMISZER ALAPANYAGOK BESZERZÉSE KENDERES VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
SZÁMÁRA”elnevezéső nyílt típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára
vonatkozóan a Baromfiudvar 2002. Kft-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálatára
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıt-testülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Baromfiudvar 2002. Kft.-vel (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) a
jelenleg is fennálló szállítási szerzıdést hosszabbítsa meg a folyamatban lévı
közbeszerzési eljárás lezárultáig, 2009. június 15. napjáig.
Errıl: 1./Bogdán Péter polgármester
2./Pádár Lászlóné jegyzı
3./Baromfiudvar 2002. Kft.
4./Képviselı-testület tagjai
5./Koncz Éva közbeszerzési referens

Helyben
Helyben
4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
Helyben
Helyben

é r t e s ü l n e k.
c.)

A Nagykun Hagyományırzıs Társulás alapító okiratának módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Nagykun hagyományırzı
Társulás alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és 13 fı egyhangú szavazatával
az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 131/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
a Nagykun Hagyományırzı Társulás alapító okiratának módosításáról
1. Kenderes Város Önkormányzata – a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta
a Nagykun Hagyományırzı Társulás alapító okiratát (továbbiakban:
alapító okirat) és azt a határozat 1. számú melléklete alapján módosítja:
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2. Kenderes Város Önkormányzata az egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.
3. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1. napján lép hatályba.
4. Kenderes Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat módosítására, illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2009. május 29.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Valamennyi társult önkormányzat
é r t e s ü l n e k.
d.)
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy megtörtént az elsı osztályos gyermekek
iskolai beíratása. 24 gyermek iratkozott be az általános iskolába. Javasolja a Képviselıtestületnek, hogy két elsı osztály indítását engedélyezze az intézménynek. A település jövıjét
kell figyelembe venni és szem elıtt tartani, akkor, amikor a két elsı osztály indítása mellett
döntenek. Egyházi iskola indításában is gondolkozik az önkormányzat, a 2010-es tanévtıl
kezdıdıen. Szeretnének a szülık számára másik fenntartói alternatívát is kínálni. Ahhoz,
hogy lépéseket tudjon tenni az egyház iskola mőködtetésének lehetıségérıl és feltételeirıl, a
képviselı-testület felhatalmazása szükséges.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: ha a tanév során két pedagógust kellett helyettesíteni túlórában, akkor
nem érti, hogy miért van szükség két osztály indítására? Azt gondolja, hogy a mai gazdasági
helyzetben „luxus 12 fıvel osztályt indítani.”
BOGDÁN PÉTER: érkezett egy kérelem a leendı elsı osztályos gyermekek szüleitıl,
amelyet felolvasott a jelenlévıknek. A kérelemben a szülık arra kérik a Képviselı-testületet,
hogy két osztály indítását engedélyezze a 2009/2010-es tanévben.
MAGYAR ISTVÁN: a 2009/2010-es tanévben két osztály indítását javasolja, de úgy látja,
hogy ez csak részben jelent megoldást, mivel egyre kevesebb a gyermek, amely több
szempontból is problémát jelent. El kell azon gondolkozni, hogy az önkormányzat milyen
stratégiát fog alkalmazni a gyermekek megtartása érdekében. Azt is problémának látja, hogy
soha nem voltak megbeszélve azok az okok, amelyek miatt a szülık Kisújszállásra hordják át
a gyermekeket. Azt javasolja, hogy az Oktatási bizottság nyújtson segítséget az intézmény
vezetıjének abban, hogy a kenderesi tanulókat minél kevesebb számban írassák át a környezı
települések iskoláiba.

-

30 –

PARDI SÁNDOR: az Általános Iskolának nyitni kell. Olyan oktatási formát kell kitalálni,
amelyet a környezı településeken nem csinálnak, és amely csábító lehet a vidéki gyerekek
számára.
BÍRÓ CSABA: felhívta a képviselı-testület figyelmét arra, hogy az ÖNHIKI-s pályázat
elkészítéséhez a képviselı-testület olyan nyilatkozatot tett, hogy az adott csoportra,
osztálylétszámokra vállalta a közoktatási törvényben foglalt kapacitáskihasználtság
biztosítását az óvodában és az általános iskolában, a 2008/2009, illetve 2009/2010-es
tanévekre is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy két elsı osztály
induljon, akkor az ÖNHIKI-s pályázat elbírálása után a költségvetés újbóli egyeztetésére lesz
szükség a fenntartó és az intézmény között.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: feleslegesnek tartja most ebben dönteni, ha az ÖNHIKI-s pályázat
elbírálása befolyásolhatja az osztályok indítását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elsı osztályok indításáról most kell dönteni, hisz a döntést várják a
szülık, és az iskola is. Egyetért azzal, hogy a jövıre vonatkozóan alternatívát kell felkínálni a
szülıknek ahhoz, hogy ne Kisújszállásra hordják a gyerekeket.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a képviselı-testület korábban olyan döntést hozott, amelyben
meghatározta a közoktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben belépı csoportok
maximális létszámát. Úgy gondolja, hogy a testületnek következetesnek kellene lennie a
döntés meghozatalánál.
SZŐCS PÁLNÉ: minden gyermekért küzdenek. 25 fı a szervezési létszám, mert egy fı
sajátos nevelési igényő gyermek, aki kettınek számít. Egyetért azzal a véleménnyel, hogy
tisztázni kellene azokat az okokat, amiért Kisújszállásra íratják a szülık a gyermekeket.
Nagyon sokat dolgoznak az iskolában azért, hogy megtartsák a gyermekeket., és úgy érzi,
hogy a lehetıségeket kihasználva, ezt maximálisan meg is tették. Nehéz lenne szakmailag
olyat alkotni, amely a környékbeli iskolákba még nincs. Elsısorban a kenderesi gyermekeket
kellene megtartaniuk. Úgy gondolja, hogy az iskolában mindent megtettek a beiskolázás
sikere érdekében. Az iskolának igen szép eredményei vannak, négy országos versenyen
képviselték Jász-Nagykun-Szolnok megyét az iskola diákjai, számos más megyei és egyéb
verseny mellett. Úgy gondolja, hogy ennél jobb reklám nem kell az intézménynek.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: azt kéri a képviselı-testülettıl, hogy a döntésnél vegye figyelembe a
szülık írásban benyújtott kérelmét.
KAPÁS ZOLTÁNNÉ: a 24 beiratkozott gyermek szüleinek nevében azt kéri a Képviselıtestülettıl, hogy járuljon hozzá a két elsı osztály indításához. Olyan helyzetben vannak, hogy
már csak a tudást tudják gyermekeik számára biztosítani, amely egyetlen olyan dolog, amit
nem lehet tılük elvenni. Nem mindegy, hogy hol fogják taníttatni gyermekeiket. Nem
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szeretnék ıket elvinni más településre, de amennyiben csak egy osztály fog indulni,
kénytelenek lesznek más településre íratni a gyerekeket.
KUNNÉ KOMMENDÁT ANDREA: ıt kérték fel a leendı elsı osztályos gyermekek szülei,
hogy tolmácsolja kérésüket a képviselı-testületnek. Szeretnének kérni mindenkit, hogy
támogassa kérésüket, járuljanak hozzá két kis létszámú osztály indításához. Kérésüket azzal
indokolják, hogy vannak hátrányos helyzető, valamint gyengébb képességő gyermekek,
akiknek a fejlesztése nagy odafigyelést igényel, amit csak kis létszámú osztály esetén tudnak
biztosítani. Bizalommal vannak a pedagógusok irányában, akik a szülık többségét is
tanították. Hangsúlyozta, hogy Kenderesen szeretnék a gyerekeket iskolába járatni, megfelelı
körülmények között.
MAGYAR ISTVÁN: már szeptemberben el kellene kezdeni alternatívák kidolgozását,
valamint a szükséges egyeztetések lebonyolítását, a beiskolázás sikere érdekében.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: azt kérdezte, hogy amennyiben a két osztály indítása mellett döntenek,
a költségvetésben a fedezet biztosított-e?
SZŐCS PÁLNÉ: a személyi feltétel biztosított az osztályok indításához.
TAPASZTÓ SZABOLCS: az augusztusban megrendezésre kerülı Elszármazottak találkozója
nagyon jó propaganda lenne az iskolának és óvodának is.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jelenleg 20-30 fı regisztrálta magát a Kenderesrıl elszármazottak
közül. Véleménye szerint az iskolának is nyitni kellene, fıleg a pedagógusoknak kellene
nagyobb részt vállalni a város közéletében.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a fenntartó részérıl is nagyon szeretnék, ha a beiskolázás
zökkenımentesen történne. Érzik a szülık problémáját, akiknek nincs könnyő dolguk. Kéri a
Képviselı-testülettıl, hogy két elsı osztály indítása mellett döntsön, és hozzon olyan döntést,
hogy a két osztály indításával az intézmény a jóváhagyott elıirányzatait nem lépheti túl.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 132/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Az Apáczai Csere János Általános Iskolában 2009/2010-es tanévben
indításáról

elsı osztályok

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
2009/2010-es tanévben két elsı osztály indítását engedélyezi az Apáczai
Csere János Általános Iskolában.
A Képviselı-testület azzal a feltétellel adja meg hozzájárulását, hogy az intézmény
a két elsı osztály indításával a 2009-es költségvetésben jóváhagyott elıirányzatait
nem lépheti túl.
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Felelıs: az intézmény igazgatója
Határidı: 2009. szeptember 1.
Errıl: 1./ Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános iskola igazgatója, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 133/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Egyházi iskola mőködtetésének lehetıségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza
Bogdán Péter polgármestert, hogy győjtsön információt az egyházi
iskola mőködtetésének formájáról, feltételeirıl és lehetıségeirıl.
A Képviselı-testületet az egyeztetésekrıl folyamatosan tájékoztatni kell.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: folyamatos
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

e.)
BOGDÁN PÉTER felolvasta Cseh Judit református lelkész levelét, amelyet a Képviselıtestülethez írt. A levélben a Képviselı-testületnek javasolta, hogy ebben az évben a Kenderes
Díszpolgára Címet özvegy Horthy Istvánnénak adja. A levélben felsorolta indokait, és kérte a
döntés hozókat, hogy fontolják meg javaslatát.
f.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy az okmányiroda létesítéséhez
szükséges nyilatkozatot az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak nem áll
módjában kiadni, mivel Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem
támogatta Kenderesen az okmányiroda létesítését. Úgy gondolja hogy az állampolgárok
kiszolgálása, a szolgáltató közigazgatás biztosítása érdekében szükség van az okmányiroda
mőködésére a településen. Szeretnék a kisújszállási Képviselı-testület véleményét
konkrétabban is megismerni ez ügyben.
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0
A tavalyi olaszországi testvérvárosi látogatáson meghívták Predappio város küldöttségét
viszontlátogatásra, amelyre ebben az évben kerül sor, hasonló formában. Felhatalmazást kér a
Képviselı-testülettıl, hogy a hivatalos meghívót postázni tudják.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának. 134/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
Predappio testvérváros delegációjának meghívásáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
testvérvárosi látogatásra hívja olaszországi testvérvárosának, Predappionak
delegációját, 2009. augusztusában, a városnapi rendezvények keretében.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy a Pedagógus Nap június 6-án kerül
megrendezésre a középiskolában.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Európai Parlamenti választással kapcsolatban felhívta a figyelmet
arra, hogy a pártok május 29-én 16 óráig delegálhatnak tagokat a szavazatszámláló
bizottságokba.
KUNNÉ KOMENDÁT ANDREA megköszönte a képviselı-testületnek, hogy hozzájárultak a
két elsı osztály indításához.
ESZTERÓ IMRÉNÉ örömmel látta, hogy elkészült a ligetnél lévı WC. Arról érdeklıdött,
hogy milyen formában történik majd az üzemeltetése.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az illemhely még nincs átadva, és az üzemeltetésrıl sem döntöttek még.
Véleménye szerint felügyelet nélkül nem mőködtethetı, és a nyitva tartás rendjét is meg kell
határozni.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ az illemhely használati díját 100 Ft/fı összegben javasolja
megállapítani. Jelzés érkezett hozzá, hogy a Bem úti lakóház bontásával nem haladnak a
munkások, kérte, hogy a munkairányító nagyobb figyelmet fordítson a munkásokra.
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DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint el kellene gondolkodni az alternatív
gázszolgáltatók által nyújtott kedvezıbb lehetıségek igénybevételérıl.
SZATMÁRI TIBOR kérte, hogy Bánhalmán a Vízmő sőrőbben végezze el a rendszer
átmosatását, mert idınként nagyon zavaros, üledékes víz folyik. A bánhalmi lakosság kérte,
hogy hétköznap Bánhalmán is minden nap legyen orvosi rendelés.
DR. BARTA ZSUZSANNA a bánhalmai rendelést helyettesítésben látja el. Nem tartja
indokoltnak valamennyi hétköznapon a rendelési idıt, hiszen sürgıs, azonnali ellátást igénylı
esetekben minden alkalommal kimegy.
SZATMÁRI TIBOR jelezte, hogy Bánhalmán gond van a szennyvíz elszállítással. A Szociális
Otthonnál lévı telep csak napi egy szippantó szennyvizet tud fogadni. A bánhalmi
lakosságnak nagy anyagi megterhelést jelent a szippantás költségének megfizetése, ami egy 5
m3-es szippantó esetében 8.000 Ft. A lakosság sürgıs intézkedést vár a szennyvízprobléma
megoldására. Kérte továbbá, hogy a bánhalmi szeméttelepen is kerüljön kijelölésre az a
terület, ahol az építési törmelék elhelyezhetı. Felhívta a közterület-felügyelı és a városırök
figyelmét a szeméttelep és az illegális szemétlerakás fokozott ellenırzésére.
SÜVEGES LAJOS a mechanikai tisztítást meghatározott idıközönként lehet és kell
elvégezni. A csıhálózat oldalán un. biológiai hártya képzıdik, és a magas vas és mangán
tartalom miatt ezek az anyagok lerakódnak a csövekben. Biológiai mosatást évente egy
alkalommal lehetne végezni, ennek ellenére Bánhalmán negyedévente elvégzik a lerakódások
miatt. Ennél többször azonban nem lehet elvégezni a mosatást, mert felborul a biológia. A víz
zavarosságát nem tudják megszüntetni, a klór miatt a vas és a mangán kiválik, melynek egy
része lerakódik a csövekre, a másik része, pedig a kifolyón távozik. Az ivóvízminıség javító
program megvalósulásával megoldódik ez a probléma. A bánhalmi szennyvízszállítással
kapcsolatban elmondta, hogy egyedül a középiskola rendelkezik a szippantott
szennyvízszállításhoz szükséges engedéllyel.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a következı képviselı-testületi ülésen térjenek vissza a
bánhalmi szennyvíz elhelyezés kérdésére. Tájékoztatásul elmondta, hogy 2009. június 20-án a
Horthy-kastélyban vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyarország volt Kormányzója,
Kenderes Város Díszpolgára születésének 141. évfordulója alkalmából konferenciát
rendeznek, melyre minden érdeklıdıt szeretettel várnak. Szintén ebben az idıpontban június
19-21-én kerül megrendezésre az EMI tábor is a kastély területén. Az EMI tábor
szervezésével kapcsolatban a középiskolának több költsége merül fel, melyrıl bıvebb
felvilágosítást Krokavecz László szervezı tud nyújtani.
KROKAVECZ LÁSZLÓ igen neves elıadók és vendégek érkeznek a rendezvényekre, ezért
úgy gondolja, hogy részükre a képviselı-testületnek elızetesen, írásban fel kellene ajánlani a
Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségét. A középiskolának a rendezéssel kapcsolatban
(energia, festés, mázolás) és egyéb költségei merülnek fel, melynek pontos összegérıl csak a
rendezvény lebonyolítása után tud felvilágosítást adni. A pénzügyi osztályvezetıvel történt
elızetes egyeztetés alapján véleménye szerint a középiskola egyetért azzal, ha évvégéig 100
ezer forint támogatást biztosítana az önkormányzat az intézménynek.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy az EMI tábor jegy bevételeibıl miért nem tudják
kifizetni az iskolának az áram és egyéb járulékos kiadások költségét.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a képviselı-testület elvi hozzájárulását adta az EMI tábor
megrendezéséhez. Az egyeztetés alapján az iskola biztosítja a helyszínt. Az intézmény
bevételt csak a szállás és étkeztetési lehetıség biztosításából várhat. Az EMI tábor szervezıi
vállalják a rendezvény sikerének a kockázatát. Véleménye szerint három ilyen tartalmas
napért nem sok a 100 ezer forintos támogatás.
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy azoknak a vendégeknek, akik csak a konferenciára
szeretnének elmenni kell-e belépıjegyet váltani.
BOGDÁN PÉTER: a konferenciára a belépés díjtalan.
BODOR TAMÁS az április 22-i képviselı-testületi ülésen kapott a képviselı-testület
tájékoztatót Berekfürdı polgármesterétıl a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentrıl. A
pontos számadatok ismeretében a képviselı-testület elvi hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy
tagja kíván lenni a helyi TDM kft-nek. A kft. fenntartási költsége éves szinten 20 millió
forint, amennyiben mind a hat önkormányzat csatlakozik, úgy az önkormányzatokat
egyenként 2.167 ezer forint költség terheli. Ezen kívül 612.500 Ft önrészt kell befizetni.
Kenderes esetében ezek a költségek többlet kiadást jelentenek, tekintettel arra, hogy a Horthy
emlékhelyeket az önkormányzatnak kell fenntartani. Szóba kerülhet még a HORTHY
MIKLÓS EMLÉKÉRE létrehozott alapítvány csatlakozása is. Civil szervezet esetében az
önrész 15 % (382.500,- Ft) és az éves fenntartási költség 10 %-a (200.000,- Ft). A nonprofit
kft-be belépı önkormányzatok egy egységként mőködnek, ami azt jelenti, hogy évente 10-20
utazás kiállításra elviszik a látnivalókat, kiadványokat készítenek. Hátrányként említette meg,
hogy a TDM szervezetbe történı belépést követıen az önkormányzat kezébıl kikerül az
összes turizmussal kapcsolatos döntés joga. A belépıjegy árakba és a nyitvatartási idıbe
azonban nem szólnak bele, esetleg csak tanácsot adhatnak. A képviselı-testületnek kellene
döntést hozni abban, hogy kíván-e részese lenni ennek a Kun-Berek Helyi TDM szervezetnek.
A projekt menedzsertıl nem kapott arra választ, hogy civil szervezet beléphet-e a TDM-be
akkor, ha az önkormányzat nem tagja a nonprofit kft-nek. Véleménye szerint az
önkormányzatnak anyagi szempontból kedvezıbb lenne, ha az alapítvány lépne be.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az önkormányzatnak el kell gondolkodni, hogy ilyen
feltételekkel be tud-e lépni. A TDM berekfürdıi központtal, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes,
Kunmadaras és Kenderes önkormányzatokkal jönne létre, öt éves idıtartamra.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy amennyiben lehetséges az alapítvánnyal lépjenek be.
BODOR TAMÁS alapítványi belépés esetén tudja-e vállalni az önkormányzat az önrész és az
éves fenntartási költség biztosítását az alapítvány részére.
BOGDÁN PÉTER indítványozta, hogy a TDM-be történı belépésrıl a képviselı-testület a
következı ülésén döntsön.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 135/2009. (V.27.) Kt. számú határozata
a Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
az EMI tábor és Horthy konferencia alkalmával fellépı elıadók részére
felajánlja a Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségét. A látogatás
technikai lebonyolításával megbízza Bodor Tamás kulturális szervezıt.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Bodor Tamás kulturális szervezı, Helyben
értesülnek.–

TAPASZTÓ SZABOLCS jelezte, hogy a Szent István út kátyúzását és a padkák rendbetételét
el kell végeztetni. A Karcagi Kistérségi Társulás térfigyelı kamera beszerzésére pályázott.
Amennyiben a pályázat sikeresen szerepel. Kenderes négy térfigyelı kamerát fog kapni. A
Kinizsi és Vasút út lakói nehezményezik, hogy a nádvágást az önkormányzat nem tudta
megoldani. A közeljövıben képviselıi indítványt fog tenni abban az esetben, ha az
önkormányzat továbbra sem tudja megoldani, ı személy szerint az általa felajánlott
alpolgármesteri tiszteletdíjból fogja kérni a nádvágást. Több idıs ember jelezte, hogy a Szent
István úton több pihenıpad kihelyezésére lenne szükség.
BOGDÁN PÉTER az ülést – a zárt ülést követıen – 19 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. –

Mutató
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 27-i
ülése napirendjének elfogadása

104/2009.

Ladányi Sándor, a LASA KFT ügyvezetı igazgatójának
tájékoztatója

---

1./Az Apáczai Csere János Általános Iskola alkalmazottainak
2009. március-április havi túlóra és helyettesítési díj rendezésére

105/2009.

2./Pályázat benyújtása az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett CÉDE alapból a Központi Konyha részére gızüst
beszerzésére

106/2009.

Pályázat benyújtása az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból háromszínő jelzılámpa telepítésére a
Szent István út és a Petıfi út keresztezıdésében
107/2009.
Pályázat benyújtása az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból a Martinovics út építésére

108/2009.

Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból Településrendezési terv módosításának
elkészítésére
109/2009.
Pályázat benyújtása az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból közcélú foglalkoztatottak részére
eszközbeszerzés céljára

110/2009.

Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból a Ságvári, Vasút, Martinovics utak járda
felújítására
111/2009.
3./KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2009.(VI.04.)
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
2/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról
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Napirend:

Szám:

4./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról készített
átfogó értékelésérıl

112/2009.

5./A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról készített beszámolóról

113/2009.

6./ A költségvetési szervek közfeladat ellátásának felülvizsgálatáról

114/2009.

7./ Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
a.) Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

115/2009.

b.) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium

116/2009.

c.) Apáczai Csere János Általános Iskola

117/2009.

d.) Óvodai Egység

118/2009.

e.) Kenderes Város Vízmő

119/2009.

f.) Városi Könyvtár

120/2009.

g.) Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat

121/2009.

h.) Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház

122/2009.

8./ Tájékoztató a szabadidıs tevékenységekrıl, valamint a
fejlesztési lehetıségekrıl

123/2009.

9./ Tájékoztató közterületeink állapotáról, fejlesztési
lehetıségekrıl

124/2009.

10./Elıterjesztés a piac helyzetérıl, fejlesztési lehetıségekrıl

125/2009.

11./A Remondis Kétpó Korlátolt Felelısségő társaság üzletrészének felosztásáról

126/2009.

-

3–

Napirend:

Szám:

12.Elıterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program 5.1.1.E.
kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók támogatására elnyert
„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes városban a jobb
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő pályázat
végrehajtásához kapcsolódó komplex kommunikációs tevékenységek
ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
127/2009.
13.Az Óvodai Egység, az Apáczai Csere János Általános Iskola és
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vonatkozásában a
JNSZ Megyei Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó pályázat
128/2009.
14./
a.) A Global-Travel Kereskedelmi, Befektetı és Szolgáltató KFT-vel
fennálló szerzıdés felmondása
129/2009.

b.) „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes város Önkormányzata
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső nyílt
típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a
Baromfiudvar 2002 KFT-vel fennálló szerzıdés felülvizsgálatára 130/2009.
c.) A Nagykun- Hagyományırzı Társulás alapító okiratának
módosítása

131/2009.

d.) Az Apáczai Csere János Általános Iskolában 2009/2010-es
tanévben elsı osztályok indításáról

132/2009.

Egyházi iskola mőködtetésének lehetıségérıl
e.) Cseh Judit református lelkész levelének felolvasása
f.) Predappio testvérváros delegációjának meghívása
A Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségérıl

133/2009.
---134/2009.
135/2009.

