Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, dr Barta Zsuzsanna, Bordás
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar
István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Király Lászlóné, Szatmári Tibor önkormányzati
képviselık. –
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa Pádár
Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 11 fı van jelen, 3 fı bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. A testületi
ülést telefonon hívta össze a napirend fontossága és a határidı rövidsége miatt.
A képviselı-testületnek megtárgyalásra javasolja az ING a Gyermekegészségügyi
Alapítványhoz benyújtandó pályázatról szóló elıterjesztést, valamint egyebeket.
Kérte, akinek más javaslata van a napirendeket illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 168/2009.(VII.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 10-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 az ING a Gyermekegészségügyi Alapítványhoz benyújtandó pályázatról

Hozzászólások
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a pályázati forrásból megvalósítandó eszközbeszerzés
lehetıséget biztosít alapvetı eszközök beszerzésére, így – többek között – személymérleg,
vérnyomásmérı, pólyázó asztal, csecsemımérleg vásárlására.
TAPASZTÓ SZABOLCS arról érdeklıdött, hogy a pályázatot nem lehet az iskolai orvosi
szoba felszereléseinek beszerzésére kiterjeszteni?
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: arra nem a Védınıi Szolgálatnak, hanem az iskolának kell
pályáznia.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a Tapasztó Szabolcs által feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
megyei eszközbeszerzési pályázat keretében lett volna lehetısége az Általános Iskolának
pályázatot benyújtania.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 169/2009. (VII.10.) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Védınıi Szolgálat vonatkozásában az ING a Gyermekegészségügyért Alapítványhoz
benyújtandó pályázatról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az ING a
Gyermekegészségügyért Alapítvány Kuratóriuma által gyermek-egészségügyi eszközök
beszerzésére kiírt pályázatról szóló elıterjesztést és a Védınıi Szolgálat vonatkozásában
pályázatot kíván benyújtani, összesen 135.390 Ft összegő pályázati támogatásra. A pályázati
forrással lebonyolítandó projekt teljes költsége 270.780 Ft.
A szükséges 50% önerıt, összesen 135.390 Ft-ot az Önkormányzat a 2009. évi költségvetési
tartalékából biztosítja.
Errıl: 1./ Kenderes Város Védınıi Szolgálata Kenderes, Szent István út 59.
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester
értesülnek
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2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
BOGDÁN PÉTER: a legutóbbi testületi ülésen megbízást kapott a Képviselı-testülettıl, hogy
koordinálja, a 3-as számú Általános iskola épület átadását a középiskola részére, amelynek
határidejét július 10-ében határozta meg a képviselı-testület. A tegnapi napon helyszíni
bejárást tartottak, majd egyeztetést folytattak az érintett intézményvezetıkkel az átadásról.
Azt kérte az intézményvezetıktıl, hogy a szeptember 1-i tanévkezdésre kerüljön sor az
átadásra, ezzel kapcsolatban megoldási lehetıségek kidolgozását javasolta.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tekintettel az idı rövidségére, azt kérte az Általános Iskola vezetésétıl,
hogy július 14-re dolgozzanak ki olyan alternatívát, amellyel zökkenımentesen megoldható a
csoportok elhelyezése. A középiskola igazgatója tájékoztatta, hogy az átalakításhoz
szakembereket és anyagot tud biztosítani. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az
Általános iskolának nagyobb területre van szüksége ahhoz, hogy a megnövekedett
gyereklétszámot el tudják helyezni az udvaron. Több lehetıséget megvizsgáltak a
területbıvítésre. Az iskolaépület átadását a gyereklétszám csökkenése, a takarékos
gazdálkodás indokolja. Sajnos az önkormányzat nagyon rossz anyagi helyzetben van. Csak a
létfontosságú számlákat tudja ellenjegyezni, mivel nincs meg rá a fedezet. Az
intézményvezetıket is tájékoztatni fogják a költségvetés helyzetérıl.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta további lehetıségek megvizsgálását a területbıvítésre. Azt
kéri polgármester úrtól, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett ingatlanok tulajdonosaival az
ingatlanvásárlást illetıen.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: arról érdeklıdött, hogy az iskolában vannak-e olyan
helyiségek, amelyek felszabadíthatóak lennének?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: több olyan helyiség is van, amely felszabadítható, vagy esetleg
válaszfallal ketté osztható lehetne.
MAGYAR ISTVÁN felvetette a Katolikus Egyház tulajdonát képezı ingatlan bérbevételének
vagy megvásárlásának lehetıségét.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: információja szerint az Általános Iskola részérıl már volt ilyen irányú
kezdeményezés, amely elıl az egyház elzárkózott.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 170/2009.(VII.10.) Kt. számú határozata
Az Apáczai Csere János Általános Iskola III. számú épületének átadása a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az Apáczai
Csere János Általános Iskola tanulóit 2009. szeptember 1-tıl az 1. és 2. számú
épületben helyezi el. A felszabaduló 3. számú épületet (Kenderes, Szent István út 39.
szám) a legrövidebb idın belül át kell adni a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és
Kollégium részére. Az épület átadásával egy idıben a zökkenımentes tanévkezdés
érdekében mindkét intézményben meg kell kezdeni a feltételek megteremtését.
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium köteles a Mővelıdési Házban
használt helyiségeket rendeltetésszerő használatra átadni 2009. szeptember 1-ig.
A Képviselı-testület felhívja az oktatási intézmények vezetıinek figyelmét a fokozott
együttmőködésre, egyben kéri az érintetteket, hogy minden segítséget adjanak meg
egymásnak a problémamentes tanévkezdés érdekében.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályát, hogy keresse meg a lehetıségét az épületek átadásával kapcsolatban
felmerült költségek fedezetének biztosítására.
Felelısök: az épületek átadás-átvételével kapcsolatban: érintett intézményvezetık
a felmerült költségek fedezetének biztosításának vizsgálata: Bíró Csaba
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje
Határidı: az épületek átadás-átvételével kapcsolatban: 2009. szeptember 1.
a felmerült költségek fedezetének biztosításának vizsgálata: azonnal

Errıl: 1./ Nagyné Lenge Margit Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
Helyben
2./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott
igazgatója, Helyben
3./ Ács Andrea Éva Mővelıdési Ház igazgatója, Helyben
4./ Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
vezetıje, Helyben
5./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
6./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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b.)
BOGDÁN PÉTER: a Kenderesrıl elszármazottak találkozójára augusztus 15-én délután 3
órakor kerül sor a Horthy kastélyban. Kéri a Képviselı-testület tagjait, mondjanak véleményt
arról, milyen formában történjen a találkozón részt vevık vendéglátása.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: szerény vendéglátásra gondolt, ezenkívül javasolja, hogy ajánlják
fel részükre a Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségét.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 171/2009.(VII.10.) Kt. számú határozata
a Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
Kenderesrıl elszármazottak találkozóján részt vevık részére felajánlja a
Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségét.
A látogatás technikai lebonyolításával megbízza Bogdán Péter polgármestert.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Mővelıdési Ház igazgatója, Helyben
é r t e s ü l n e k.

c./
BOGDÁN PÉTER: a székelyföldi Barót múzeumigazgatója kereste meg azzal a lehetıséggel,
hogy felajánlják az önkormányzatnak egy székely kapu elkészítését, amelynek várható
költsége 800 ezer- 1 millió Ft között lenne. Kéri a Képviselı-testület tagjainak véleményét
ezzel kapcsolatban.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: azt javasolja, hogy polgármester úr vegye fel a kapcsolatot a
lehetséges szponzorokkal, anyagi támogatást kérve a székely kapu felállításához. Ehhez
kapcsolódva kéri, hogy a Képviselı-testület kapjon a következı testületi ülésen részletes
tájékoztatást a költségvetés állapotáról.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a féléves mérleg elkészülte után tudnak pontos és részletes információt
adni a költségvetés helyzetérıl, amely a következı testületi ülésre elkészül.
Dr Barta Zsuzsanna 8 óra 45 perckor a testületi ülésrıl eltávozott, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 10 fı.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: meglepetten hallotta, hogy ebben az évben nem kerül
megrendezése a Városnap. Ezzel kapcsolatban kérne bıvebb tájékoztatást.
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a városnapot szervezı bizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi
körülmények között és feltételek mellett nem tudja vállalni a városnap megszervezését, mivel
az évek óta megszokott színvonalas mősort nem tudják biztosítani.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a városnap megszervezését támogatja. Felvetette a fizetıs belépı
szedésének lehetıségét.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a városnap
szervezı bizottságát bízza meg a városnap elıkészítı munkáival. A szervezıbizottság úgy
döntött, hogy a jelenlegi feltételek között nem szervezi meg a városnapot.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ egyetért a Kuczeráné Sípos Judit által elmondottakkal.
Véleménye szerint nem kell megszervezni a városnapot alacsonyabb színvonalon.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a jövıt illetıen a Városnap megszervezését új alapokra kellene
helyezni, amelynek átgondolását kéri az érintettektıl.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint lehetne ebben az évben is színvonalas mősort
szervezni a betervezett összegbıl. Szponzorokat kell keresni a helyi vállalkozók körében. A
szervezést nem most, hanem tavaly decemberben kellett volna elkezdeni.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: az elızı hozzászólásra reagálva elmondta, hogy tavaly
decemberben nem ilyen helyzetben volt az önkormányzat. Valószínőleg nem érzi Krokavecz
László az önkormányzat súlyos anyagi helyzetét. Tudomásul kellene venni, hogy az
önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetében nincs lehetıség színvonalas mősor összeállítására.
Nem érti, hogy miért kell erıltetni a Városnap megrendezését.
ESZTERÓ IMRÉNÉ tudomásul veszi a városnapi szervezıbizottság döntését. Az idı
rövidsége miatt nincs lehetıség új alternatívában gondolkozni, de ez a helyzet tanulságul
szolgálhat mindenki számára, hogy idıben kell elkezdeni a szervezést. Polgármester úr
figyelmébe ajánlja, hogy erre a célra is szponzorokat kellene keresnie.
TURI JÁNOS: úgy gondolja, hogy a városnapot szervezı bizottság felelısen és átgondoltan
hozta meg döntését, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudja vállalni a városnap
megszervezését. A döntés „visszalépésnek” is felfogható, de – véleménye szerint –jobb,
mintha egy alacsonyabb színvonalú rendezvényt szerveznének.
KROKAVECZ LÁSZLÓ csak „erılteti”, hogy valamilyen szintő kultúrmősor legyen, amelyet
javasol a Mővelıdési Ház dolgozóinak közremőködésével megszervezni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az olasz testvérváros delegációja nem jön
augusztusban, más elfoglaltságukra hivatkozva.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató szavazatával, 1
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 172/2099./VII. 10./ Kt. számú határozata
A Kenderesi Nap megszervezésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete áttekintette a 2009. évi
Kenderesi Nap megrendezésének lehetıségét. A Képviselı-testület – figyelembe véve
a Kenderesi Nap Szervezı Bizottságának javaslatát, valamint az önkormányzat
pénzügyi helyzetét – úgy döntött, hogy 2009.évben a Kenderesi Nap kulturális
program nem kerül megrendezésre.
A Képviselı-testület hangsúlyozta, hogy a jövıben a Kenderesi Nap megszervezését
új alapokra kell helyezni.
Errıl: 1./ Kenderesi Nap Szervezı Bizottságának tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Tapasztó Szabolcs 9 óra 25 perckor eltávozott, így a jelenlévı önkormányzati képviselık
száma 9 fı.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolja, hogy az önkormányzat kezdeményezze az E-ON-nál, a
temetınél lévı kút környékén, illetve a védett fasornál a vezetékek más módon történı
elhelyezését.
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy érzi, hogy a búcsúvásár helyszínét itt nem tudják eldönteni,
ezért javasolja, hogy a polgármester úr a Vízmő vezetıjével és a Mőszaki csoport
munkatársaival együtt jelölje ki az alkalmas helyszínt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Koncz Antal, Kenderes, Bajcsy-Zs. út 11. szám alatti lakos
kérelmét, miszerint a tulajdonát képezı Kenderes, Szövetkezeti út 9. szám alatti ingatlant
értékesíteni kívánja, ezért kéri, amennyiben az önkormányzat nem kíván élni elıvásárlási
jogával, arról mondjon le.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 173/2009./VII.10./ Kt. számú határozata
Kenderes, Szövetkezeti út 9. szám, (hrsz: 876) számú lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezéső ingatlanra elıvásárlási jog törlésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kenderes, Szövetkezeti
út 9. (hrsz: 876) számú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéső ingatlanra
bejegyeztetett elıvásárlási jogával nem kíván élni, a Földhivatalnál nyilvántartott
38249/2/2005.07. 15. számú határozat törléséhez hozzájárul.
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Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Koncz Antal Kenderes, Bajcsy-Zs. út 11.
é r t e s ü l n e k.

TURI JÁNOS tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a III. Parlagfőmentesítési Nap
megrendezésére július 18-án, szombaton kerül sor, melyre minden érdeklıdıt szeretettel
várnak.

BOGDÁN PÉTER mivel más napirendi pont, bejelentés nem volt, az ülést 9 óra 40 perckor
bezárta.

kmf.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –

Mutató

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 10-i rendkívüli,
nyílt ülése napirendjének elfogadásáról
168/2009.
1./A Védınıi Szolgálat vonatkozásában az ING a Gyermekegészségügyért
Alapítványhoz benyújtandó pályázatról
169/2009.
2./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola III. számú épületének átadása
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére
170/2009.
A Horthy emlékhelyek látogatásának lehetıségérıl

171/2009.

A Kenderesi Nap megszervezésérıl

172/2009.

Kenderes, Szövetkezeti út 9. szám (hrsz: 876) számú lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezéső ingatlanra elıvásárlási jog törlésérıl 173/2009.

