
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna ( 9. 
napirendi pont tárgyalásától), Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz 
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor, 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán,  Dr Ila Erzsébet  
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje, Szőcs Pálné, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Pardi 
Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója,  Mikola 
Istvánné a Város Könyvtár vezetıje, Csatári Lajos, Nagyné Lenge Margit  meghívott, Majzik 
József, Turi János köztisztviselı,  Orosz Mihály aljegyzı, Pádár Lászlóné jegyzı, Lódiné 
Balassa Edit, Nagyné Ragó Anna érdeklıdı, Kun Sándorné és Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. 
 
 
BOGDÁN PÉTER  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 11 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol, egy fı késıbbre jelezte érkezését. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a második és harmadik napirendi pont napirendrıl 
történı levételét javasolja. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 148/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. június 29-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 Kenderes Város Önkormányzatának HEFOP 3.1.3/B pályázati támogatás 
megelılegezésérıl szóló 144/2009.(VI.15.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a képviselı-testület korábban már döntött a fejlesztési célhitel 
felvételérıl. Érdeklıdött, hogy miért kell ismét dönteni errıl? 
 
BÍRÓ CSABA: az OTP Bank NYRT-vel folytatott egyeztetés során a bank kérte a 
hitelbiztosítékok körének kiegészítését a HEFOP támogatás elıleggel csökkentett összegével, 
valamint az idıarányosan képzıdı személyi jövedelemadó engedményezését - a helyi és 
gépjármőadó bevételei mellett - ezért szükséges a korábbi határozat módosítása.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és  11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 149/2009.(VI.29.) 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. 
 
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 önkormányzat 11745080 -
15410010 számú költségvetési elszámolási számlájára érkezı HEFOP-3.1.3./B-09/3.-
2009-05-0017/1.0 számú támogatási szerzıdésbıl eredı 5.429.835,-Ft támogatási 
összegét, valamint az idıarányosan képzıdı személyi jövedelemadó, helyi és 
gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
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A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
 
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 144/2009.(VI.15.)Kt. számú 
határozat. 
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. 
 
 

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 
 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(VII.7.) rendelet-
tervezete a Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj 
alapításáról, adományozásának rendjérıl 

 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Almássy Antalné. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: az Ügyrendi és Jogi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet. A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, amelybe 
beépítésre kerültek a februári testületi ülésen megfogalmazódott javaslatok. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 11 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 

 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

12/2009.(VII .7.) 
 

a Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj  
alapításáról, adományozásának rendjérıl 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. június 29. 
 
 
(:Bogdán Péter:)      (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
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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 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(VII.7.) rendelet-
tervezete a Horthy ligetben lévı játszótér és sportlétesítmény használatáról és a 
dohányzás tilalmáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a rendelet 3. §. (2) bekezdését és a 4. §. (2) bekezdését olyan formában 
javasolja módosítani, hogy a játszótérre, illetve sreetball pályára állatot bevinni tilos, tehát 
nem javasolja leszőkíteni a tiltást a kedvtelésbıl tartott állatokra. Javasolja továbbá 
szabályozni a játszótér használatának szabályai között is a rendeltetésszerő használatot. 
Célszerőnek látná a rendeletet a helyi újságban is megjelentetni. 
 
MAJZIK JÓZSEF: véleménye szerint nem elég az életkort meghatározni a játszótéri játékok 
használatára. A Képviselı-testület tagjainak figyelmébe ajánlja a Berekfürdın bevezetett 
házalást tiltó rendelkezések, valamint a „Szandai Kódexben” megjelent, lakóterületen élık 
harmonikus együttélésének alapjait megfogalmazottak megvizsgálását. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a játszótéri játékok szabványában életkor szerint van meghatározva a 
játékok használata. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  egyetért azzal a véleménnyel, miszerint a játszótérrıl és a sreetball 
pályáról legyenek kitiltva az állatok. Megfelelı számú szemétgyőjtı kihelyezését javasolta.  
Korábban is jelezte már a kosárpályához vezetı út kialakításának szükségességét, amelyet 
ismét szorgalmazott.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezet, és 11 fı 
egyhangú szavazatával – az elhangzott módosításokkal együtt – az alábbi rendeletet alkotta:
     

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

13/2009.(VII.7.) 
 

a Horthy  ligetben lévı játszótér és sportlétesítmény használatáról és a 
dohányzás tilalmáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K e n d e r e s, 2009. június 29. 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
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4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményvezetıi állására 
benyújtott pályázatról 
 
BOGDÁN PÉTER:a képviselı-testület 2009. február 19-i ülésén pályázatot írt ki az Apáczai 
Csere János Általános Iskola intézményvezetıi állásának betöltésére. A pályázati felhívás az 
Oktatási  és Kulturális Közlönyben jelent meg. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek. A pályázó Nagyné Lenge Margit, aki jelenleg az Általános Iskola 
igazgatóhelyetteseként dolgozik az intézményben. A véleményezésre jogosult szervek közül a 
nevelıtestület, szakmai munkaközösség, alkalmazotti és szülıi közösség, a 
diákönkormányzat, valamint a cigánykisebbségi önkormányzat élt véleménynyilvánítási 
jogával. A véleményezésre jogosult szervek egyhangúlag támogatták Nagyné Lenge Margit 
intézményvezetıi megbízását. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság és a 
Bíráló Bizottság véleményezte a pályázatot és megismerkedett a pályázó elképzeléseivel, 
szakmai programjával. A kialakított vélemények alapján, mint a Bíráló Bizottság, mind az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság támogatta Nagyné Lenge Margit 
intézményvezetıi megbízását. Az elıterjesztés alapján javasolja Nagyné Lenge Margit 2009. 
augusztus 1-tıl – 2014. július 31-ig szóló intézményvezetıi megbízását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság 
véleményezte a pályázatot. A bizottság megállapította, hogy a benyújtott pályázat megfelelt a 
pályázati kiírásban szereplı feltételeknek. Az ülésen  tárgyaltak – többek között - a 
felnıttképzés lehetıségérıl, a környezı települések iskoláiba való eljárással kapcsolatos 
intézkedésekrıl, tanulópárok kialakításának lehetıségeirıl, konfliktuskezelésrıl, 
intézkedésekrıl, integrációs fejlesztıprogramba való bekapcsolódásról a halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekek érdekében, valamint az esetleges osztályátszervezésekrıl. 
A bizottság a pályázatot véleményezte, majd egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a 
Képviselı-testületnek javasolja a pályázót megbízni 2009. augusztus 1-tıl 2014. július 31-ig 
az Általános Iskola igazgatói feladatainak ellátásával. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: áttanulmányozta a pályázatot, amelyet javasol a Képviselı-
testületnek elfogadásra. Azt kívánja a pályázónak, hogy a pályázatban szereplı terveket 
valósítsa meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  150/2009.(VI..29.) Kt. számú  h a t á r o z a t a 
Nagyné Lenge Margit igazgatói megbízásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében 
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eljárva, 2009. augusztus 1-i hatállyal, 2014. július 31-ig megbízza 
 

Nagyné Lenge Margit 
 

Kenderes, Kossuth L. út 85/a. szám alatti lakost, az Apáczai Csere János Általános 
Iskola igazgatói feladatainak ellátásával.  
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 61. § (1)  
bekezdés g) pontja alapján „G” fizetési osztály 8. fizetési fokozatának, valamint a 66. 
§ (2) a) pontjának megfelelıen, 169.700 Ft-ban, magasabb vezetıi pótlékát  a 
pótlékalap (20.000 Ft) 300 %-ában, - 60.000 Ft-ban –, állapítja meg. 

 
Errıl: 1./ Nagyné Lenge Margit Kenderes, Kossuth L. út 85/a. 

  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága  
             4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 
  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  

     Osztálya, Helyben 
5./ Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes, Szent I. út 36. 

  6./ Irattár 
 
       é r t e s ü l n e k . – 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: megköszönte a bizalmat. Megpróbálja úgy irányítani az 
iskolát, ahogy azt a pályázatában megfogalmazta, amelyhez  mindenkinek a segítségét kéri. 
 
SZŐCS PÁLNÉ: köszöntötte az újonnan megválasztott igazgatónıt. 
 
BOGDÁN PÉTER: megköszönte Szőcs Pálné  igazgatói munkáját, amelyet magas 
színvonalon végzett öt éven keresztül. Tevékenységével hagyományt  teremtett, mivel 
irányítása mellett, és közremőködésével jött létre a  templomi hangversenyek elindítása, a 
Tátrai Emléktorna megrendezése, az iskola névfelvétele, az Apáczai napok megszervezése, 
lebonyolítása.  Közéleti tevékenysége kiemelkedı. A munkaidején túl is az iskoláért 
dolgozott. Munkája során mindenkor az iskola és a tanulók érdekeit tartotta szem elıtt. 
Megköszönte a Képviselı-testület nevében munkáját. Nyugdíjas éveihez erıt, egészséget 
kívánt. 
 
5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményvezetıi 
állására benyújtott pályázatról 
 
 
BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület februári ülésén pályázatot írt ki a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állásának betöltésére. A pályázati felhívás az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben jelent meg. Az elıírt határidın belül egy pályázat érkezett, 
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 amely nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplı feltételeknek, mivel a pályázó nem 
rendelkezik egyetemi szintő tanári végzettséggel. Javasolta, hogy az új pályázati eljárás 
eredményes lezárásáig – 2010. július 31-ig – Pardi Sándor intézményvezetıi megbízásának 
meghosszabbítását. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban 
szereplı feltételeknek, mivel a pályázó nem rendelkezik egyetemi szintő tanári végzettséggel. 
A pályázat eredménytelenségének ellenére a bizottság szükségesnek tartotta Pardi Sándor 
meghallgatását. A bizottsági ülésen több kérdés elhangzott, - többek között, hogy – milyen 
konkrét elképzelései vannak az Általános Iskolával való kapcsolattartás megerısítésére, 
továbbá partner lenne-e az iskola helyi kávézó, vagy teázó kialakításában, ami tanmőhely 
jelleggel mőködne. Pardi Sándor tanév közben vette át az intézmény vezetését. A bizottság 
megállapította, hogy irányításával felelısségteljes csapatmunka folyik az iskolában. A 
bizottság egyhangúan támogatja a pályázó intézményvezetıi megbízásának 
meghosszabbítását 2009. augusztus 1-tıl 2010. július 31-ig terjedı idıszakra. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: áttanulmányozta a pályázatot, amelyet jónak tart. Azt kívánja, 
hogy a megfogalmazott célkitőzéseket maradéktalanul hajtsa végre megbízott igazgató úr. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   1512009.(VI.29.) Kt. számú  h a t á r o z a t a 
Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium intézményvezetıjének 
vezetıi megbízásáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2009. augusztus 1-tıl –  
  2010. július 31-ig megbízza Pardi Sándort a Kenderesi Szakiskola,  
  Középiskola és Kollégium intézményvezetıi feladatainak ellátásával. 
  A megbízás idejére magasabb vezetıi pótlékát 60.000 Ft-ban  

állapítja meg. 
 
  Errıl: 1./ Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 

     megbízott intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 27. 
   2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
        Osztálya, Helyben 
   3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága, 
        4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 
   4./ Irattár 
   é r t e s ü l n e k . –  
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PARDI SÁNDOR  megköszönte   a bizalmat és a lehetıséget. Megpróbálja legjobb tudása 
szerint vezetni az intézményt.  
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának fejlesztési ÖKIF és rövid lejáratú 
(támogatás megelılegezési) hitel felvételérıl a városrehabilitációs pályázat 
megvalósításához 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  152/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 5.510.300,-Ft azaz Ötmillió-ötszáztízezer-háromszáz 
forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program keretében 
„Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében” fejlesztéshez. 
 
Beruházás forrásai: 

ÉAOP 5.1.1.E támogatás: 49 592 703,-Ft 
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel: 5 510 300,-Ft 
Projekt összköltsége: 55 103 003,-Ft 

 
Hitel rendelkezésre tartási ideje: 2009.június 30. – 2009. október 31. 
 
Hitel lejárata: 2020. október 1. 
 
Türelmi idı: 2009. június 30. – 2010. szeptember 30. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének 
idıtartama alatt a 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 gépjármő adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. 
 
A Képviselı-testület 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; 
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  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. 

         
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 153/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 32.480.957,-Ft, azaz Harminckettımillió-
négyszáznyolcvanezer kilencszázötvenhét forint összegő rövidlejáratú hitel felvételét 
határozta el a városrehabailitációs beavatkozásokra elnyert ÉAOP-2008-5.1.1/E 
(összesen 49.592.703,-Ft) támogatás – támogatási elıleggel csökkentett – összegének 
megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 32.480.956,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás költségvetési elszámolási 
számlán (11745080-15410010) vagy az EU támogatott beruházás lebonyolítási 
számlán (11745080-15410010-0835000) történı jóváírásakor, de legkésıbb 2010. 
június 30. napja. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatta a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára (11745080-15410010) vagy az EU támogatott 
beruházás lebonyolítási számlájára (11745080-15410010-0835000)– érkezı ÉAOP-
5.1.1/E-2008-0037 számú támogatási szerzıdésbıl eredı, 32.480.956,-Ft támogatási 
elıleggel csökkentett – támogatás összegét, valamint az idıarányosan képzıdı helyi 
és gépjármőadó bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselı-testület 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. 
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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 és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratot 
módosító okiratairól 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta  az önkormányzati 
intézmények és a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe  foglalt alapító okiratait. 
Az alapító okiratok tartalmát érintı módosítások törzskönyvi nyilvántartáson történı 
átvezetéséhez szükség van a módosítások részletes megnevezésére és felsorolására is. Kéri az 
elıterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   154/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratot módosító okiratáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Kenderes Város  
 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának alábbi módosításaival: 
 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendelkezésre 
álló dokumentumok alapján Kenderes Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény  38. §, a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, 
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) 
Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

  
 2./ Az alapító okirat kiegészül: 
  III. Létrehozásának éve:  1990. 
  IV. Létrehozását elrendelte: 1990. évi LXV. törvény 

X. MÁK törzsszáma:  410018 
 

3./ Mőködési területe kiegészül: 
  V. Illetékességi, mőködési területe: 
 
 4./ A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve kiegészül: 

VI. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, az alapítói jog gyakorlója és 
székhelye: 

 
 5./ A költségvetési szerv jogállása az alábbira módosul: 
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VIII. A költségvetési szerv jogállása: önálló jogi személy, önállóan mőködı 
és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv 

 
6./ A költségvetési szerv vezetıje és a vezetı kinevezési rendje az alábbiakra 

módosul: 
 XI. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szervet a jegyzı vezeti. A jegyzıt Kenderes Város 
Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen, nyilvános pályáztatás útján, 
határozatlan idıre nevezi ki. 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselı, melyekre a 
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 

 
 7./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
 

XII. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az 
önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a nemzeti 
és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat 
látja el. 

 
XIII. A költségvetési szerv besorolása: 

  1. Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv 
  2. Feladatellátásához kapcsolódó  

    funkciója alapján:   önállóan mőködı és gazdálkodó 
       költségvetési szerv 

3. Alaptevékenysége: közhatalmi tevékenység, melynek körében a 
feladatokat nem haszonszerzés céljából, 

feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel 
látja el  

      az alapító általános felügyelete mellett. 
A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

 
  Fı tevékenysége: 
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  4. TEÁOR szerint:   8411   
  5. Alapvetı szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint  
        többcélú kistérségi társulások igazgatási  
      tevékenysége 
  6. Tevékenység típusa: az alaptevékenység, de kiegészítı és kisegítı 
      jelleggel közszolgáltatást is végez 

XIV. A m őködés idıtartama: A költségvetési szerv határozatlan idıre 
 jött létre 

XVI. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
3700001  Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031  Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakás 
5221101  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
5621002  Rendezvényi étkeztetés     
5629171  Munkahelyi étkeztetés   
5629202  Egyéb vendéglátás  
5811002  Könyvkiadás 
5814002  Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása 
6810002  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele     
6820011  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6820023  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   
8411121  Önkormányzati jogalkotás 
8411141  Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151  Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411171  Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
8411271  Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411721 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, 

területi szinteken 
8411911  Nemzeti ünnepek programjai 
8411921  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8413511  Ipar fejlesztésének támogatása         
8413531 Energia  és ásványi erıforrások kiaknázásával, feldolgozásával, 

hasznosításával összefüggı támogatások       
8413541  Területpolitikai támogatások és tevékenységek    
8413551  Közlekedés fejlesztésének támogatása         
8413561  Hírközlés fejlesztésének támogatása      
8413571  Információs társadalom fejlesztésének támogatása      
8413581  Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek   
 

 
 
 



- 13 – 
 
 
 

8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 
összefüggı szolgáltatások 

8414021  Közvilágítás 
8414031  Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
9419021  Központi költségvetési befizetések 
8421551  Önkormányzatok (máshová nem sorolható) nemzetközi kapcsolatai 
8425411  Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési 

támogatása 
8621011  Háziorvosi alapellátás 
8690411  Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
8690421  Ifjúság-egészségügyi gondozás 
8690431  Fertızı megbetegedések megelızése, járványügyi ellátás 
8690521  Település-egészségügyi feladatok 
8820001  Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
8821111  Rendszeres szociális segély 
8821121  Idıskorúak járadéka 
8821131  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151  Ápolási díj alanyi jogon 
8821161  Ápolási díj méltányossági alapon 
8821171  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 
8821181  Kiegészítı gyermekvédelmi támogatások 
8821191  Óvodáztatási támogatások 
8821211  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
8821221  Átmeneti segély 
8821231  Temetési segély 
8821241  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
8821291  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021  Közgyógyellátás 
8822031  Köztemetés 
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatások 
8902221 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatások 
8903011  Civil szervezetek mőködési támogatása 
8903021  Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904421  Közcélú foglalkoztatás 
8904421  Közhasznú foglalkoztatás 
8904431  Közmunka 
9311021 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése   
9312011  Versenysport-tevékenység és támogatás  
9312021  Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás 
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9312041  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatás          
9313011  Szabadidısport – tevékenység és támogatása   
9319031  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás         
9609001  Máshová nem sorolható egyéb személyi szolgáltatással kapcsolatos 

bevételek és kiadások 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  155/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium alapító okiratának alábbi módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium számára a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. 
rendelet 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ 
(1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 

 
 2./ Az intézmény neve helyére az alábbi szöveg kerül: 
  I. A költségvetési szerv neve: 
 
 3./ Az alapító okirat kiegészül: 
  III. Létrehozásának idıpontja: 1990. október 1. 
 
 4./ Az alapító okirat egyé kiegészítései, módosításai: 
   IV. Illetékességi, mőködési területe: Kenderes közigazgatási területe 
  V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
  az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VI. Irányító és felügyeleti szerve,        Kenderes Város Önkormányzat  
        Képviselı-testülete 
  Székhelye:              5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VII.A költségvetési szerv jogállása:  önállóan mőködı költségvetési szerv 
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VIII. Bankszámla rend:   önálló bankszámlával rendelkezik, 
       melynek száma: 11745080-15408174 

IX. MÁK törzsszáma:    408176 
X. OM azonosítója:    036057 
 
XI. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre 
bízza meg, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 

 
XII. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján 
biztosítja a középfokú oktatást. 
XIII. A költségvetési szerv besorolása: 

  1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
  2. A közszolgáltató költségvetési  
      szerv fajtája:    közintézmény 
  3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

 Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény 
elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett 
szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik. 

  4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.  
XIV. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött 
létre 

  XVI. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
5590111 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés 
 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
 5629162 Üdülıi, tábori étkeztetés 



 
- 16 – 
 
 
 

 5629172 Munkahelyi étkeztetés 
 5629202 Egyéb vendéglátás 
 8531111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás 

8531211 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás 
 8531311 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás 

8532111 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő 
szakmai, elméleti oktatás a szakképzıi évfolyamokon 

 8559322 Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás 
8531221 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő 

szakközépiskolai oktatása 
8531321 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai 

oktatása 
 8532121 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés  
   megszerzésére felkészítı iskolai oktatása 

8559221 Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési 
igényő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 0111002 Gabonafélék termesztése 
 0113002 Zöldség féle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 
 0124002 Almaterméső, csonthéjas termesztése 
 0141002 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztés 
 0142002 Egyéb szarvasmarha tenyésztés 
 0143002 Ló,- léféle tenyésztés 
 0145002 Juh, kecske tenyésztés 
 0146002 Sertéstenyésztés 
 0147002 Baromfitenyésztés 
 0161002 Növénytermelési szolgáltatás 
 0162002 Állattenyésztési szolgáltatás 
 0163002 Betakarítást követı szolgáltatás 
  3312002 Ipari gép, berendezés javítása 
 3317002 Egyéb közlekedési eszköz javítása 
 5520012 Üdülıi szálláshely szolgáltatás 
 5610002 Éttermi, mozgóvendéglátás 
 6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés 
 8413522 Mezıgazdasági támogatások 
 8560001 Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása 
 8559372 Máshova nem sorolt felnıtt oktatás 

 
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 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  156/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az Apáczai Csere János 
Általános Iskola alapító okiratának alábbi módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Apáczai Csere 
János Általános Iskola számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
LXV. tv. 9.§ (4), a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a, 
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 
102.§ (2) a./ pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
2./ Az intézmény neve helyére az alábbi szöveg kerül: 

  I. A költségvetési szerv neve: 
 
 3./ Az alapító okirat kiegészül: 
  VI. Létrehozásának idıpontja: 1991. január 1. 
 
 4./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
 
  VIII. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
 az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 IX. Irányító és felügyeleti szerve,       Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-

testülete 
 Székhelye:             5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 X. A költségvetési szerv jogállása: önállóan mőködı költségvetési szerv 

X. Bankszámla rend   önálló bankszámlával rendelkezik, 
      melynek száma: 11745080-15412658 

XI. MÁK törzsszáma:   412650 
XII.  OM azonosítója:  03593 
 
XIII. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre bízza meg, 
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
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 XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 
 
XIV. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja az 
alapfokú általános iskolai oktatást. 

 
XV. A költségvetési szerv besorolása: 
1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 

 2. A közszolgáltató költségvetési  
     szerv fajtája:    közintézmény 
 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény elsısorban 
szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett szakmai 
teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik. 

4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 
 XVI. A mőködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre 
 XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 

8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4 
évfolyam) 

 8520001 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 8520121 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő

 nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
 8520142 Általános iskolai felnıttoktatás (1-4 évfolyam) 

8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8 
évfolyam) 

 8520221 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő

 nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) 
 8520242 Általános iskolai felnıttoktatás (5-8 évfolyam) 
 8559111 Általános iskola napközi otthoni nevelés 
 8559121 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
 8559141 Általános iskolai tanulók tanulószobai nevelése 
 8559151 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés  
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 XX. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
 

 Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A használati és hasznosítási 
jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 
  
Apáczai Csere János Általános Iskola: 
5331 Kenderes, Szent István út 36. 
5331 Kenderes, Szent István út 40. 
5331 Kenderes, Szent István út 41. 
5349 Bánhalma, Ságvári E. út 66. 

    
 Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
 Használója, kezelıje: Apáczai Csere János Általános Iskola 
 

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 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  157/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért az Óvodai Egység alapító 
okiratának alábbi módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Óvodai Egység 
számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ pontja alapján az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
2./ Az intézmény neve helyére az alábbi szöveg kerül: 

  I. A költségvetési szerv neve: 
 
 3./ Az alapító okirat kiegészül: 
  V. Létrehozásának idıpontja: 1930. szeptember 1. 
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 4./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
   VI. Illetékességi, mőködési területe: Kenderes közigazgatási területe 
  VII. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
  az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VIII. Irányító és felügyeleti szerve,        Kenderes Város Önkormányzat  
        Képviselı-testülete 
  Székhelye:              5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  IX. A költségvetési szerv jogállása: önállóan mőködı költségvetési szerv 

X. Bankszámla rend:  önálló bankszámlával nem rendelkezik 
XI. MÁK törzsszáma:   661144 
XII.  OM azonosítója:  035782 
XIII. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre 
bízza meg, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 
XIV. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján 
biztosítja a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig az óvodai 
nevelést.  
XV. A költségvetési szerv besorolása: 

  1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
  2. A közszolgáltató költségvetési  
      szerv fajtája:    közintézmény 
  3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az 
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény 
elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett 
szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik. 

  4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 
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  XVI.A mőködés idıtartama:A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre  
 
  XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
  8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
  8510121 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 8510001 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
  5629121 Óvodai intézményi étkeztetés 
 
  XXI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 

Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A 
használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 

  
Óvodai Egység Kenderes, Szent István út 60.           hrsz. 1292                                      
Bánhalmai Tagóvoda Bánhalma, Ságvári E. út 66.   hrsz. 1832 

    
  Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
  Használója, kezelıje: Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység 

 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes, Szent István út 60. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  158/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Vízmő alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Kenderes Város Vízmő 
alapító okiratának alábbi módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kenderes Város 
Vízmő számára a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, valamint az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
2./ Az intézmény neve helyére az alábbi szöveg kerül: 

  I. A költségvetési szerv neve: 
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 3./ Az alapító okirat kiegészül: 
  III. Létrehozásának idıpontja: 2005. január 1. 
 
 4./ Az intézmény mőködési területe helyére az alábbi szöveg kerül: 
  IV. Illetékességi, mőködési területe: 
 
 5./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
  V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
  az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VI. Irányító és felügyeleti szerve,     Kenderes Város Önkormányzat  
        Képviselı-testülete 
  Székhelye:             5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VII. A költségvetési szerv jogállása:   önállóan mőködı költségvetési szerv 

VIII. Bankszámla rend:   önálló bankszámlával rendelkezik,  
       melynek száma: 11745080-15577207 

IX. MÁK törzsszáma:   577203 
X. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján határozatlan idıre 
bízza meg, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 

 
XI. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
Az intézmény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
alapján biztosítja a településen az egészséges ivóvíz ellátását. 

 
XII. A költségvetési szerv besorolása: 

  1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
  2. A közszolgáltató költségvetési  
      szerv fajtája:    közintézet 
  3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel 
rendelkezik, melyek felett szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel 
rendelkezik. 
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  4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a vízügyi feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 

 
 XIII. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött  
 létre 

  XV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 
  3600001 Víztermelés,-kezelés,-ellátás 
  3700001 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
  3811031 Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása 
  3812021 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása 
  4120003 Lakó- és nem lakó épület építése 
  4221001 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
  4291001 Vízi létesítmény építése 
  4311003 Bontás 
  4312003 Építési terület elıkészítése 
  4321003 Villanyszerelés 
  4322003 Víz-, gáz-, főtésszerelés 
  4329003 Egyéb épületgépészeti szerelés 
  4331003 Vakolás 
  4332003 Épületasztalos-szerkezet szerelés 
  4333003 Padló-, falburkolás 
  4334003 Festés, üvegezés 
  4339003 Egyéb befejezı építés 
  4391003 Tetıfedés, tetıszerkezet-építés 
  4399003 Egyéb speciális szaképítés 
  5221103 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
  5221303  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
  6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  7500001 Állat-egészségügyi ellátás 
  7730003 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
  8110001 Építményüzemeltetés 
  8130001 Zöldterület-kezelés 
  8414031 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható  
    szolgáltatások 
  9603021 Köztemetı-fenntartása és mőködtetés 
 
  XVI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 

Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A 
használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanra terjed ki: 
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  Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.  hrsz: 1148. 
  Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
  Használója, kezelıje: Kenderes Város Vízmő 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  159./2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
Városi Könyvtár alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Városi Könyvtár alapító 
okiratának alábbi módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat bevezetésének helyébe az alábbi szövegrész lép: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi 
Könyvtár számára a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény,  a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, valamint az államháztartás mőködési 
rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi 
alapító okiratot adja ki: 

 
 2./ Az alapító okirat kiegészül: 

 
III. Létrehozásának éve: 1955. március 1. 

  IV. Illetékességi, mőködési területe: Kenderes város közigazgatási területe 
 
 3./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
  V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
  az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

VI. Irányító és felügyeleti szerve,  Kenderes Város Önkormányzat 
     Képviselı-testülete 

  Székhelye:              5331 Kenderes, Szent István út 56. 
  VII. A költségvetési szerv jogállása:önállóan mőködı költségvetési szerv 

VIII. Bankszámla rend:   önálló bankszámlával nem rendelkezik  
IX. MÁK törzsszáma:   661155 
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X. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb öt évre 
bízza meg, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a 
Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. 
évi IV. törvény az irányadó. 

 
XII. A költségvetési szerv besorolása: 

  1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
  2. A közszolgáltató költségvetési  

    szerv fajtája:    közintézmény 
  3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

 Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel 
rendelkezik, melyek felett szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel 
rendelkezik. 

  4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a könyvtári tevékenység 
ellátását nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az 
alapító általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 
XIII. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött 
létre 
 
XV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 

 
  9101231 Könyvtári szolgáltatások 
  9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

9101221  Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
  6399903 Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás (Internet 
   használat) 
  8219003 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 
  XVII. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 
 

Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı 
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A 
használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 
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Városi Könyvtár 5331 Kenderes, Szent István út 35. hrsz: 5/11 

  Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
   Használója, kezelıje: Városi Könyvtár 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Városi Könyvtár intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 35. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  160/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratot 
módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Területi Gondozási 
Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának alábbi 
módosításaival: 

 
 1./ Az alapító okirat az alábbi bevezetéssel egészül ki:  

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Területi 
Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat számára a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a 
gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, valamint az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
 2./  Az alapító okirat kiegészül: 

III. Létrehozásának idıpontja: 1990. november 1. 
  IV. Illetékességi, mőködési területe: Kenderes város közigazgatási területe 
 

3./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
 
 V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
 az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 VI. Irányító és felügyeleti szerve,   Kenderes Város Önkormányzat  
       Képviselı-testülete 
 Székhelye:               5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 VII. A költségvetési szerv jogállása: önállóan mőködı költségvetési szerv 

VIII. Bankszámla rend:    önálló bankszámlával nem rendelkezik  
IX. MÁK törzsszáma:    661166 
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X. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre bízza meg, 
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
XII. A költségvetési szerv besorolása: 

 1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
 2. A közszolgáltató költségvetési  
     szerv fajtája:    közintézmény 
 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel 
rendelkezik, melyek felett szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel 
rendelkezik. 

4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátását nem haszonszerzés céljából feladatvégzési 
kötelezettséggel látja el az alapító általános felügyelete mellett. A költségvetési 
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

 XIII.A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre 
 

XV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 
 8810111 Idısek nappali ellátása 
 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 8899211 Szociális étkeztetés 
 8899221 Házi segítségnyújtás 
 8899241 Családsegítés 
 8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 
 XVI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 

 Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A használati és hasznosítási 
jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 
Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 5331 Kenderes, 
Szent István út 58. hrsz: 1291/2 

 Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
 Használója, kezelıje: Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
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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 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  161/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratot módosító okiratáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Móricz Zsigmond 
Mővelıdési Ház alapító okiratának alábbi módosításaival: 

 
1./ Az alapító okirat az alábbi bevezetéssel egészül ki: 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Móricz 
Zsigmond Mővelıdési Ház számára a muzeális intézményekrıl, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. CXL. 
törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 2-4. §-a, és 15-18. §-a, valamint az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10. §-a 
alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 

 
2./  Az alapító okirat kiegészül: 

III. Létrehozásának idıpontja: 1964. március 1. 
  IV. Illetékességi, mőködési területe: Kenderes város közigazgatási területe 
 

3./ Az alapító okirat egyéb kiegészítései, módosításai: 
 V. Alapító jogutódja és fenntartó szerve, Kenderes Város Önkormányzat 
      az alapítói jog gyakorlója és székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
 VI. Irányító és felügyeleti szerve,   Kenderes Város Önkormányzat  
      Képviselı-testülete 
 Székhelye:             5331 Kenderes, Szent István út 56. 
 
 VII. A költségvetési szerv jogállása: önállóan mőködı költségvetési szerv 
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VIII. Bankszámla rend:    önálló bankszámlával nem rendelkezik  
IX. MÁK törzsszáma:    661177  
 
X. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján 5 évre bízza meg, a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.   
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak 
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

 
XII. A költségvetési szerv besorolása: 

 1. Tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv 
 2. A közszolgáltató költségvetési  
     szerv fajtája:    közintézmény 
 3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:     

Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı 
gyakorolja. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel 
rendelkezik, melyek felett szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel 
rendelkezik. 

4. Alaptevékenysége:  
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közmővelıdési feladatok ellátását 
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító 
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem 
folytat. 

 XIII. A m őködés idıtartama:  A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre 
 
 XV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl: 
 
 9001222 Táncmővészeti tevékenység 
 9001242 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység 
 9004001 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 9105011 Közmővelıdési tevékenységek és támogatások 
 9105021 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése  
 
 XVI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése: 

Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı vagyontárgyak 
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A használati és hasznosítási 
jog az alábbi ingatlanokra terjed ki: 

 Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 5331 Kenderes, Szent István út 33. hrsz: 5/1. 
vitéz Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóterem, Kenderesi Néprajzi 
Kiállítóterem 5331 Kenderes, Szent István út 41. hrsz:1213. 
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 Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat 
 Használója, kezelıje: Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház 
 
 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 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
 
8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelme a szakképzési támogatás 
felhasználásáról a 2009/2010-es tanévben 
 
BOGDÁN PÉTER: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója 
azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a szakképzési támogatásból befolyt 
összeg felhasználásánál támogassa a kérelem mellékletében szereplı eszközök és 
berendezések beszerzését, illetve szakképzési eszközök üzemeltetésére fordítható támogatás 
15 %-os keretét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 162/2009/VI.29./ Kt. számú határozata 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl a szakképzési támogatás 
felhasználásáról a 2009/2010-es tanévben 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete támogatja a Kenderesi 
Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmét, hogy a szakképzési támogatásból 
befolyt összeg ( 2008 maradvány összeg – 2009-ben átadott támogatás) felhasználását 
a jegyzıkönyv mellékletében szereplı szakképzési céljaik megvalósítására,  eszközök, 
berendezések beszerzésére, illetve szakképzési eszközök üzemeltetésére fordítsák. 
 
 
 
Errıl: 1./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója,  
               Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 



- 31 – 
 
 

 
Egyebek 
 
a) 
 
Elıterjesztés a Kenderes, Somogyi B. út 24/1. szám alatti ingatlan ismételt 
bérbeadásáról 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a Hireltech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. cégvezetıjét és 
Dr. Kurucz Mihályt a Kft. jogi képviselıjét. Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselı-
testület 2009. június 1. napjával felmondta a Kenderes, Somogyi B. út 24/ 1. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó bérleti szerzıdést a Global Travel Kft-vel. A Hireltech Kft. hasonló 
tevékenység végzése céljából szeretné bérbe venni az ingatlant.  
 
HUBAI ISTVÁN  elmondta, hogy a Somogyi B. úti ingatlanban a Global Travel Kft. által 
végzett telemarketing tevékenységet szeretnék folytatni. Jelenleg 20 fıvel dolgoznak, de a 
késıbbiekben 40 fıre kívánja bıvíteni a létszámot. Kérte a képviselı-testület hozzájárulását a 
bérleti szerzıdés megkötéséhez. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elhangzottak alapján, a Kft. a Global Travel Kft-vel azonos 
tevékenységet kíván végezni. Értesülései szerint, az elızı bérlı ezzel a tevékenységgel 
csıdbe ment. Felvetıdik benne az a kérdés, hogy a Hireltech Kft-nek, hogyan éri meg 
ugyanolyan tevékenység végzésére bérbe venni az ingatlant. 
 
HUBAI ISTVÁN tudomása szerint az elızı bérlınek az üzemeltetéssel kapcsolatban anyagi 
nehézségei merültek fel, nem mérték fel reálisan az üzlet beindításának és üzemeltetésének a 
költségeit. A Global Travel Kft. fennmaradó tartozásait kiegyenlítette, és bízik abban, hogy a 
tıkeerıs cége sikeresen tudja végezni a településen ezt a tevékenységet. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy a két Kft. között milyen kapcsolat van, és a dolgozók 
foglalkoztatása hogyan történik. 
 
HUBAI ISTVÁN:  a Global Travel Kft. eltérı tulajdonosi körbe tartozik, amivel a Hireltech 
Kft-vel nincs üzleti kapcsolata. A dolgozók foglalkoztatását 4 órás váltott mőszakban kívánja 
megoldani. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS egyetért az ingatlan bérbeadásával, azonban javasolja, hogy a 
szerzıdésben kerüljön kikötésre, hogy a bérlı 3 havi bérleti díjat köteles elıre megfizetni. 
 
KONCZ ÉVA: a helyiségbérlet díjban a feleknek kell megállapodni. A Global Travel Kft-nek 
egy negyedévre 72.000 Ft-ért adta bérbe az ingatlant a képviselı-testület. A bérleti szerzıdést 
határozott idıre, legfeljebb hároméves idıtartamra lehet megkötni. 
 
BOGDÁN PÉTER az elhangzott javaslat figyelembevételével támogatja a bérleti szerzıdés 
megkötését. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 163/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Somogyi B. út 24/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 

 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést  
megtárgyalta, és döntött arról, hogy a Kenderes, Somogyi B. út 24/1.  
szám alatti ingatlant bérbe adja a Hireltech Kft-nek.  

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
           2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
           3./ Hireltech Kft. 1082 Budapest, Üllıi út 82. 

 
értesülnek. – 

 
b) 
 
Elıterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás és alapító okirat módosításáról 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 164/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról 

 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító 
okiratának módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv  
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
           2./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás  
                5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 

 
értesülnek. – 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 165/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére 
vonatkozó megállapodás módosításáról 

 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 
és mőködtetésére vonatkozó megállapodást, és azt a jegyzıkönyv  
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
           2./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás  
                5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. 

 
értesülnek. – 

 
c) 
 
Elıterjesztés a Karcag-Kenderes (Bánhalma)Víziközmő Beruházási Társulás alapító 
okiratának módosításáról és kiegészítésérıl 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 166/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata  
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapító okiratának 
módosításáról és kiegészítésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő 
Beruházási Társulás alapításáról szóló a 138/2009. (III.26.) „kt.”  sz. határozatának 
mellékleteként szereplı alapító okirat (továbbiakban: alapító okirat) módosításáról és 
kiegészítésérıl az alábbiak szerint dönt: 
 

1.)  Az Alapító okirat „Az alapítók neve, székhelye és létrehozásáról rendelkezı 
határozat száma:” szövegrészt követıen az alábbi szövegrésszel egészül ki:  
„Karcag Városi Önkormányzat Képviselı Testülete 138/2009. (III.26.) „kt” sz. 

határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselı Testülete 78/2009. 
(IV.8.) Kt. sz. határozata” 
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2.)  Az alapító okiratban szereplı  „Alaptevékenysége TEÁOR 08 szerint. 4221   
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése  4291   Vízi létesítmény építése.” 
szövegrész helyébe a következı szövegrész lép: 

 
        „Szakágazat:   422100 
 

a.) A Társulás alaptevékenységi köre:   
a.)1.  TEÁOR 08 besorolás szerint:   

4221 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
4291 Vízi létesítmény építése. 

a.)2. Szakfeladat száma:                    
45201-4 Mélyépítı ipar 
75185-6 Települési vízellátás és vízminıség védelem  

a.)3. Szakfeladat száma (érvényes: 2010. január 1-tıl):   
422100 Folyadék szállítására  szolgáló közmő építése 
429100 Vízi létesítmény építése 

 
b.) A Társulás vállalkozási tevékenységi köre:   

b.)1.  TEÁOR 08 besorolás szerint:   
4222 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
4291 Vízi létesítmény építése. 

b.)2. Szakfeladat száma:                    
45201-4 Mélyépítı ipar 
75185-6 Települési vízellátás és vízminıség védelem  

b.)3. Szakfeladat száma (érvényes: 2010. január 1-tıl):   
422100 Folyadék szállítására  szolgáló közmő építése 
429100 Vízi létesítmény építése” 

 
3.) Az Alapító okiratban szereplı „A költségvetési szerv vezetıjét a Társulási 

Tanács nyilvános pályázat útján nevezi ki/ bízza meg.” szövegrész helyébe az 
alábbi szövegrész kerül:  

       „A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából, 2/3-os többségi 
szavazással választja meg.” 

 
4.) Az alapító okirat „Vállalkozói tevékenység köre és mértéke: A Társulás 

vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése 
érdekében, alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat.” szövegrész az 
alábbi szövegrésszel egészül ki: 
„A Társulás vállalkozási tevékenysége arányának felsı határa nem haladhatja 
meg a Társulás éves kiadásainak 30%-át.” 

 
5.) Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 

 
6.) Jelen határozat rendelkezései a Társulási Tanács azonos tartalmú döntésének 

hatályba lépésével lépnek hatályba, kivéve a határozat 2.)a.)3. és 2.)b.)3. 
pontjaiban foglalt 2010. január 1-tıl hatályos szakfeladatokat. 
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7.) E határozat 2.)a.)2. és 2.)b.)2. pontjaiban meghatározott szakfeladatok 2009. 
december 31-el hatályukat vesztik. 

  
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai lakóhelyükön  
 2./ Karcag Városi Önkormányzata 5300 Karcag Kossuth tér 1. 
 3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi 

     Iroda, Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.)  
4./ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen,  
     Simonyi út 14. 
5./ Kenderes Város Vízmő Kft. 5331 Karcag, Kisújszállási u. 24. 
6./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága (a Karcag Városi  
     önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési irodáján  
     keresztül) 5000 Szolnok, Liget utca 6.sz. 
7./ Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

1) Építési és Mőszaki irodavezetı, helyben 
2) Pénzügyi és Költségvetési irodavezetı, helyben  

 
é r t e s ü l n e k . - 

 
d) 
 
Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésérıl 
 
FODOR IMRE tájékoztatásul elmondta, hogy július 1-jén kiírásra kerül az ÉAOP-2009-
4.1.5. „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címő pályázat. A pályázat célja a 
fogyatékos személyek életminıségének javítása, esélyegyenlıségük növelése és a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlı esély biztosítása. A pályázatban a Polgármesteri Hivatal 
épületének akadálymentesítését javasolja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   167/2009.(VI.29.) Kt. számú határozata  
Kenderes Polgármesteri Hivatal épületének akadály mentesítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonát  
 képezı Kenderes, Szent István út 56. szám alatti, 1148 hrsz- ú Polgármesteri  

Hivatal épületét akadály mentesíteni kívánja. A pályázat benyújtásához szükséges  
elıkészítési munkák elvégzésével megbízza a Polgármesteri Hivatal Mőszaki 
csoportját. 

 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
  4./Irattár 
  
  é r t e s ü l n e k . – 
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BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint a Rózsa Ferenc úton készülı kövesút alapja keskeny, 
így a temetıhöz érkezı gépjármővek leparkolása a jövıben sem lesz megoldott. 
 
FODOR IRMRE: a kövesút 4 méter széles lesz, és kétszer 1 méteres zúzottkı padka kerül 
kialakításra, így biztosított lesz a jármővek parkolási lehetısége. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS kérte, hogy a jövıben a testületi üléseken elhangzott közérdekő 
kérdések, bejelentések esetében a felelıs személy és a határidı minden esetben kerüljön 
meghatározásra, mert csak így lehet számon kérni azok végrehajtását. Többször jelezte, hogy 
a Rákóczi út sarkánál és a Magyar út elején hiányzik a fedlap az aknákról, ezeket sürgısen 
pótolni kell. Kérte, hogy a közmunkások a Honvéd úton ássák ki a még hiányzó 15-20 
méteres árokszakaszt, mivel heves esızés esetén ott megáll a víz. Gondot okoz továbbá a 
Kinizsi úti lakosoknak a 34-es útra történı felhajtás a gépjármővekkel a két útszakasz közötti 
szintkülönbség miatt.  
 
BOGDÁN PÉTER a Hosszúháti út felújításával kapcsolatban elmondta, hogy Szabó Lajos 
elkészítette az árajánlatot, ami bruttó 4,3 millió forintról szól. 
 
FODOR IMRE tudomása szerint a közeljövıben lehetıség nyílik 10 %-os önerı 
biztosításával pályázatot beadni külterületi utak felújítására. Véleménye szerint csak a 
pályázati lehetıség kihasználásával, és az érintett gazdálkodók bevonásával valósulhat meg ez 
az útfelújítás. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az önkormányzati bizottságok mőködésével kapcsolatban elmondta, 
hogy szeretné, ha a bizottság külsıs tagjai is kapnának írásos anyagot. Kérte, hogy a 
bizottsági szakaszban kerüljenek megtárgyalásra a mőszaki fejlesztéseket tartalmazó 
pályázatok. Véleménye szerint a bizottságok döntés elıkészítı tevékenysége elısegíti a 
testületi döntéshozatalt. Tájékoztatásul elmondta, hogy zökkenımentesen lezajlott a 
Kenderesen megrendezett EMI tábor. 
 
BOGDÁN PÉTER: szeptember hónapban a szervezıkkel kiértékelik, megbeszélik az EMI 
tábor szervezésével kapcsolatos tapasztalataikat. A szervezésbeli nehézségek, buktatók 
ellenére a rendezık úgy nyilatkoztak, hogy jövıre is szeretnék megrendezni az EMI tábort 
Kenderesen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy az óvoda vezetıivel ellátogattak 
a Szolnoki Módszertani Bölcsödébe tekintettel arra, hogy szeptember 1-jétıl be szeretnék 
indítani a bölcsıdei-óvodai csoportot Kenderesen. A látogatás alkalmával nagyon hasznos 
tapasztalatokat szereztek, a bölcsıde munkatársaitól segítséget kapnak az adminisztrációs 
feladatok lebonyolításához és a gyakorlati megvalósításhoz is. Az óvoda munkatársai 
dolgoznak a szükséges feltételek megteremtésén. A közeljövıben a módszertani bölcsödébıl 
kilátogatnak és megtekintik az óvodát. A jogszabály alapján ebben a csoportban 5 bölcsıdés 
korú gyermek helyezhetı el. Úgy gondolja, hogy az intézmény a szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket tudja biztosítani. A jövıt illetıen, további bölcsıdei férıhely igény esetén, a 
képviselı-testületnek át kell gondolni az önálló bölcsıdei csoport indításának lehetıségét. 
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 Elmondta továbbá, hogy testvérvárosi látogatáson vett részt Sabinovban a középiskola 
diákjaival és pedagógusaival. A sabinovi focisták július elsı hetében érkeznek Kenderesre 
barátságos futballmérkızésre. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT elmondta, hogy a sabinovi látogatás alkalmával lehetıségük 
nyílt megtekinteni a helyi óvodát.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ érdeklıdött, hogy a Lasa Kft. földvásárlási kérelmével kapcsolatban 
történt-e elırelépés, és az olasz testvérváros elfogadta-e a meghívást. 
 
BOGDÁN PÉTER a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy Ladányi Sándor írásban még 
nem nyújtotta be földvásárlási kérelmét. Olaszországba elküldték a meghívót, a 40 fıs 
delegáció tagjai a kastélyban és családoknál kerülnek elhelyezésre. 
 
OROSZ MIHÁLY a pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselı-testület által 
elfogadott gazdasági programban meghatározott fejlesztések megvalósításához kapcsolódnak 
a benyújtott pályázatok. Az esetek többségében a pályázati felhívás megjelenése és a 
benyújtási határidı közötti idıtartam nagyon rövid. A közeljövıben kidolgozásra kerül egy 
projekt menedzsment kézikönyv, amelybe megpróbálják beépíteni a bizottsági szakaszt is. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ a bánhalmi kopjafa körüli térkövezés idıpontjáról érdeklıdött, 
valamint jelezte, hogy a buszmegálló oldalfalát feltépte a szél, ami miatt balesetveszélyessé 
vált, ezért kérte annak mielıbbi helyrehozatalát. A lakosság körébıl többen kérdezték, hogy a 
készülı díszkútból biztosított lesz-e továbbra is a vízvételi lehetıség. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna 16 órakor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati képviselık 
létszáma 12 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vízvételi lehetıség természetesen továbbra is biztosított lesz, ezen 
túlmenıen az Arany J. út sarkán és a temetıben is rendelkezésre áll egy-egy kút. Véleménye 
szerint a buszmegállónál végleges megoldást azt jelentene, ha bontott téglával felfalaznák az 
oldalfalakat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a középiskolának örvendetes módon évrıl-évre növekszik a tanulói 
létszáma. Az intézmény férıhely gondjainak megoldásával kapcsolatban a korábbi üléseken 
már szóba kerület az általános iskola III-as számú épületének átadása. Kérte, hogy az érintett 
intézményvezetık és a mőszaki csoport munkatársai záros határidın belül végezzék el az 
épület helyszíni bejárását, és mérjék fel a szükséges átalakítási munkákat. A helyszíni bejárás 
határidejét 2009. július 10-ében kéri megállapítani, a végrehajtásért felelıs személy: Bogdán 
Péter polgármester. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a III-as számú épület átadása esetén, mindenképpen meg kell vizsgálni a 
II-es számú épület udvarának bıvítési lehetıségét, tekintettel arra, hogy  60-80 fıvel 
növekszik az amúgy is zsúfolt udvaron a gyermekek létszáma. Tudomása szerint az iskola 
udvarával határos telek eladó, így azt célszerő lenne megvásárolni az önkormányzatnak. 
Véleménye szerint megoldást kell találni az alsóbb- és felsıbb éves tanulók elkülönítésére az 
udvaron. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az udvar bıvítése szerinte is nagyon fontos lenne. Kevés a betonozott 
terület, ami esıs idıben még inkább korlátozza a gyermekek mozgásterét. Meg kell keresni 
továbbá, a játékudvar áthelyezésére alkalmas területet, és a két udvart összekötı járdaszakasz 
elkészítésére, valamint a meglévı betonplacc felújítására is szükség van. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ az elvégzendı feladatok megvalósításához kéri a mőszaki apparátus 
segítségét. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS kérte a hiányzó aknafedelek pótlásánál felelısnek Süveges Lajost 
megjelölni azonnali határidıvel. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT megkérdezte, hogy elkezdhetik-e a városnap szervezését. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ érdeklıdött, hogy a mővészeti iskolások fellépnek-e a 
városnapon. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: néptáncos gyerekek rendelkeznek olyan repertoárral, amivel 
fel tudnak lépni a rendezvényen. 
 
TURI JÁNOS véleménye szerint a városnapot nem a ligetben kellene megrendezni. Félı, 
hogy a frissen térkövezett utakat a mutatványos autók széttapossák. Kérte a képviselı-
testületet, hogy gondolkodjon a városnap új helyszínében. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a színpad helye mellett a ligetben kiépítésre került az áramfelvételi 
lehetıség, ezért javasolta, hogy a színpadot a ligetben helyezzék el. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy az árusokat az utcán, a mutatványosokat pedig az 
úttorkolatokban helyezzék el. Kérte a polgármestert, hogy kutasson fel szponzorokat annak 
érdekében, hogy minél színvonalasabb programokat szervezhessenek a városnapra. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT kérte, hogy a szervezı bizottság a rendelkezésre álló anyagi 
keretek között szabadon dönthessen a programokról és a városnap helyszínérıl. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a városnap szervezı bizottsága vizsgálja meg a 
lehetıségeket és döntsön a városnap helyszínérıl. Mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az 
ülést 16 óra 33 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 

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



 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén.  
 
 

M u t a t ó 
 

 
Napirend:                  Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i 
ülése napirendjének elfogadása      148/2009. 
 
1./ Rövidlejáratú hitel igénybevétele      149/2009. 
 
2./ KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009./VII.7./ a 
     Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj 
     alapításáról, adományozásának rendjérıl 
 
3./ KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009.(VII.7./ a 
     Horthy ligetben lévı játszótér és sportlétesítmény használatáról és 
     a dohányzás tilalmáról 
 
4./Nagyné Lenge Margit igazgatói megbízásáról    150/2009. 
 
5./Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
    intézményvezetıjének vezetıi megbízásáról    151/2009. 
 
6./ ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl  152/2009. 
 
     Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl     153/2009. 
 
7./Elıterjesztés az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
    alapító okiratot módosító okiratairól 
 
    Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratot 
    módosító okiratáról       154/2009. 
 
   Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratot 
   módosító okiratáról        155/2009. 
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Napirend:          Szám: 
 
 
   Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratot módosító okiratáról 156/2009. 
 
   Óvodai Egység alapító okiratot módosító okiratáról    157/2009. 
 
   Kenderes Város Vízmő alapító okiratot módosító okiratáról   158/2009. 
 
   Városi Könyvtár alapító okiratot módosító okiratáról    159/2009. 
 
   Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
   alapító okiratot módosító okiratáról      160/2009. 
 
   Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratot módosító okiratáról  161/2009. 
 
8./A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl a szakképzési 
    támogatás felhasználásáról a 2009/2010-es tanévben    162/2009. 
 
 
    Egyebek 
 
    a.) Kenderes, Somogyi B. út 24/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról  163/2009. 
 
    b.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító 
          okiratának módosításáról       164/2009. 
 
         A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására 
         és mőködtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról   165/2009. 
 
   c.) A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás alapító 
         okiratának módosításáról és kiegészítésérıl     166/2009. 
 
   d.) Kenderes Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésérıl  167/2009. 


