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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 15-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné 
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Ila Erzsébet, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Fodor Imre, Turi 
János köztisztviselık, Király Barna meghívott, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı. 
 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 12 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy harmadik napirendi pontként kerüljön 
megtárgyalásra az elıvásárlási jog lemondásáról szóló elıterjesztés. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 141/2009.(VI.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. június 15-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 . – 
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1.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a „III. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2009.” rendezvény szervezésére 
megnyert pályázat önerejének biztosításáról 
 
 
BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be 
a Parlagfő-mentesítési Nap megszervezésére. A tervezett pályázati program költsége 250.000 
Ft, ebbıl 150.000 Ft a pályázott összeg, 100.000 Ft pedig az önerı, melyet a képviselı-
testület a 2009. évi költségvetés általános tartalékából biztosított. A JNSZ Megyei 
Önkormányzat a JNSZ Megyei Parlagfő-mentesítési Alapból 127.515 Ft támogatást ítélt meg. 
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a csökkentett pályázati támogatás ellenére 
meg kívánja valósítani a projektet, úgy szükségessé válik a 100.000 Ft önerı 122.485 Ft-ra 
történı módosítása. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy mit foglal magában a megvalósítandó 
projekt. 
 
OROSZ MIHÁLY: a pályázati felhívásra sokan nyújtottak be pályázatot, így csak csökkentett 
-127.515 Ft – támogatást biztosítanak részünkre. A pályázati forrásból megrendezésre kerül a 
II. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap, és két főkasza vásárlása. 
 
BÍRÓ CSABA: erre a célra 100.000 Ft került elkülönítésre az általános tartalékból. Jelenleg 
csak a 22.485 Ft különbözet biztosításáról kell döntést hozni. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy feltétlen iskolai idın kívül kell-e megrendezni a 
parlagfő-mentesítési napot. Véleménye szerint tanítási idıben a gyermekeket könnyebb 
bevonni a rendezvénybe, és a program nevelı, tanító hatása eredményesebbé tehetı ezáltal. 
 
OROSZ MIHÁLY: a parlagfő-mentesítés idıpontja június 30., azonban a rendezvényt 
tetszıleges idıpontban lehet megszervezni. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy a jövıben, iskolai idıszakban kerüljön sor a rendezvény 
megszervezésére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 142/2009. (VI.15.) számú határozata  
a „III. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2009.” rendezvény szervezésére megnyert pályázat 
önerejének biztosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfő-
mentesítési Alap terhére kiírt pályázatra pályázatot nyújtott be, a „III. Kenderesi  
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Parlagfő-mentesítési Nap 2009.” rendezvény megszervezésének támogatására. Az 
Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a csökkentett összegő pályázati 
támogatás ellenére megvalósítja a tervezett projektet.   
A rendezvény költségeit az önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplı 
általános tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: 
 
Pályázati támogatás (JNSZ megyei 
Parlagfő-mentesítési Alap) 60% 

127.515 

Önerı (40%) 122.485 
Összesen: 250.000 

 
Ezzel egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 103/2009. (V.06.) számú 
határozata hatályát veszti. 
 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
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 Kenderes Város Önkormányzatának célhitel felvételérıl a kompetencia 
alapú oktatásra, a tehetséggondozásra és az esélykülönbségek enyhítésére elnyert 
HEFOP 3.1.3/B pályázati támogatás megelılegezésére 

 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ tudomása szerint utófinanszírozásos pályázatról van szó. Érdeklıdött, 
hogy jelen esetben van-e lehetıség kedvezményes hitel felvételére. 
 
BÍRÓ CSABA: a hitel felvételére a folyószámlát vezetı OTP Banknál kerül sor, ez a hitel 
nem kedvezményes kamatozású. Áthidaló, megelılegezı hitel felvételéhez nem biztosítanak a 
bankok kedvezményes hitelt. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy az önkormányzat által megelılegezett 
támogatás összegét az intézménynek az intézményi számlán történı jóváírását követıen 
haladéktalanul a hitel törlesztésére kell fordítania? 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nem érinti hátrányosan az önkormányzatot, ha a visszafizetési határidı 
elıtt törlesztik a hitelösszegét? 
 
BÍRÓ CSABA: a szerzıdés alapján a hitel visszafizetésének végsı idıpontja 2010. május 31., 
vagy a támogatás hitelszámlára történı  átutalásának idıpontja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 143/2009.(VI.15.) Kt. számú határozat 
a Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium által elnyert HEFOP-3.1.3./B-09/3.-
2009-05-0017/1.0 számú támogatás megelılegezésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 5.429.835,-Ft, azaz Ötmillió-
négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázharmincöt forint összegben megelılegezi a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére a „kompetencia alapú 
oktatással a tehetséggondozásért és az esélykülönbségek enyhítéséért” elnevezéső, 
HEFOP-3.1.3./B-09/3.-2009-05-0017/1.0 számú támogatási szerzıdés szerinti 
(támogatási elıleggel csökkentett) támogatás összegét. 
 
Kenderes Város Önkormányzat a támogatás megelılegezésére rövid lejáratú 
fejlesztési célhitel vesz fel. 
 
A Képviselıtestület felhívja az intézményvezetı figyelmét a HEFOP pályázat 
támogatási szerzıdés szerinti, szabályszerő megvalósításával és elszámolásával 
összefüggı felelısségére. Az önkormányzat által megelılegezett támogatás összegét 
annak intézményi számlán történı jóváírását követıen haladéktalanul a hitel 
törlesztésére kell fordítani. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
 3./ Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium, Helyben; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 144/2009.(VI.15.) Kt. számú határozat 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 5.429.835,-Ft, azaz Ötmillió-
négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázharmincöt forint összegő rövidlejáratú hitel 
felvételét határozta el pénzeszközátadás finanszírozásának céljából, a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium „kompetencia alapú oktatással a 
tehetséggondozásért és az esélykülönbségek enyhítéséért” elnevezéső, HEFOP-
3.1.3./B-09/3.-2009-05-0017/1.0 azonosító számú beruházásának a megvalósítása 
érdekében. 
 
A hitel összege: 5.429.835,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás költségvetési számlán való 
jóváírása, de legkésıbb 2010. május 31. napjáig. 
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A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatta hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az idıarányosan képzıdı 
helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
 3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
3.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés elıvásárlási jog lemondásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 145/2009.(VI.15.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Honvéd út 29/A. hrsz:872 számú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéső 
ingatlanra bejegyzett elıvásárlási jog törlésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a kenderes, Honvéd út 29/A. hrsz:872 számú lakóház, udvar, gazdasági  

épület megnevezéső ingatlanra bejegyzett elıvásárlási jogával nem kíván  
élni, és a földhivatalnál nyilvántartott 38.249/2005. számú határozat  
törléséhez hozzájárul. 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 3./ Andrási Istvánné és tára Kenderes, Virág út 33. 
 
 é r t e s ü l n e k . –  
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Egyebek 
 
a) 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA tájékoztatta a jelenlévıket, hogy szeptember 1-jétıl 
magánrendelést szeretne indítani. Kérte a képviselı-testület hozzájárulását ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı orvosi rendelıben végezhesse magánrendelését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a magánrendelés tervezett idıpontjáról érdeklıdött. 
 
DR. BARTA ZSUZSANNA: a magánrendelést hetente két alkalommal, egy órás idıtartamban 
szeretné tartani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 146/2009.(VI.15.) Kt. számú határozata 
Dr. Barta Zsuzsanna kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, 

 hogy Dr. Barta Zsuzsanna (5331 Kenderes, Petıfi út 1/1.) háziorvos az 
 önkormányzat tulajdonában lévı (5331 Kenderes, Szent István út 59.) 
 orvosi rendelıben magánrendelést végezzen. 
 
 Errıl: 1./ Dr. Barta Zsuzsanna Kenderes, Petıfi út 1/1. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
b) 
 
BOGDÁN PÉTER az elmúlt képviselı-testületi ülésen már említette, hogy az EMI tábor 
június 19-21-én kerül megrendezésre Kenderesen a kastély területén. Az EMI tábor 
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a középiskolának többlet költsége merül fel, 
ezért javasolja, hogy az önkormányzat 100.000 Ft támogatást biztosítson az intézménynek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a korábbi ülésen is említette, hogy a középiskolának a rendezéssel 
kapcsolatban (energia, festés, mázolás, konténerürítés stb.) és egyéb többletköltségei 
merülnek fel, melynek pontos összegét csak a rendezvény lebonyolítása után lehet 
meghatározni. Kéri a képviselı-testületet a támogatás biztosítására. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy végeztek-e elızetes költségkalkulációt. 
 
 



-    7     - 
 
 
 

KROKAVECZ LÁSZLÓ: a költségek egy része ismert, de van olyan költség, mint például az 
áramfogyasztás, vízfogyasztás, amit elıre nem lehet meghatározni. 
 
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy a Vízmő, Szövetkezeti és Honvéd úton útlezárásra kell 
számítani. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a közterület-felügyelı és város ırök közremőködésével oldják meg 
az útlezárást. Az általános iskola udvarán biztosítják a motorkerékpárral érkezı vendégek 
számára a parkolási lehetıséget. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 147/2009.(VI.15.) Kt. számú határozata 
az EMI tábor megrendezéséhez biztosított pótelıirányzatról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére 100.000 Ft 
 erejéig pótelıirányzatot biztosít az EMI tábor megrendezésével kapcsolatos  

kiadásaihoz a 2009. évi költségvetés általános tartalékából történı 
átcsoportosítással. 
 
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, 
      Szent István út 27. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ elmondta, hogy a bánhalmi lakosok szeretnék, ha a képviselı-
testület kihelyezett ülést tartana Bánhalmán a szippantott szennyvíz elszállításával 
kapcsolatban. 
 
PARDI SÁNDOR: tájékozódott a környezı települések árképzésérıl, ami alapján 
megállapítható, hogy Kenderesen is hasonló áron szállítják a szippantott szennyvizet. A 
jelenlegi érvényben lévı árat 2006-ban állapították meg, azóta emelés nem történt. 
Véleménye szerint megoldást jelenthetne, ha egységesítenék a díjat Kenderesen és 
Bánhalmán. Az undorkeltı anyagok szállításához szükséges engedélyek beszerzése 
megközelítıen egymillió forintba került az iskolának. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elkészített önköltségszámítás alapján elıkészítik a rendelet-
tervezetet úgy, hogy egységes díjat állapítanak meg Kenderes és Bánhalma tekintetében is. 
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MAGYAR ISTVÁN a bánhalmi szennyvízszállítást a repülıtér és a kakati iskola közötti úton 
lehet szállítani, ez az útszakasz azonban jelenleg nagyon rossz állapotban van. Érdeklıdött, 
hogy az útjavítással kapcsolatban történt-e intézkedés. 
 
FODOR IMRE elıször a padka gléderezését kell elvégezni, a kátyúkat zúzott kıvel kellene 
feltölteni és csak ezután lehet elvégezni az aszfaltozást. A következı testületi ülésre elkészíti 
a szükséges költségszámításokat. 
 
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint ez az útfelújítás csak az érintett gazdálkodó 
szervezetek, vállalkozók hozzájárulásával valósítható meg. 
 
PARDI SÁNDOR szeretné, ha a képviselı-testület áttekintené a szakképzési támogatás 
2009/20010-es tanévben történı felhasználásáról szóló tájékoztatóját. 
 
BOGDÁN PÉTER  mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 8 óra 40 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

/:Bogdán Péter:/        /:Pádár Lászlóné:/ 
   polgármester         jegyzı 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 


