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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr  Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Bordás 
József, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar 
István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: dr Barta Zsuzsanna, Eszteró Imréné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos, Kenderes Város Vízmő vezetıje, Pardi Sándor 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Nagyné Lenge Margit 
az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár 
vezetıje, Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási Központ Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetı-helyettese, Turi János a Polgármesteri Hivatal vezetı 
fıtanácsosa, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
vezetıje, Kása Attila, Kui Lajosné a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT képviselıi, 
Szabóné Bóta Henrietta, Bodor Tamás, Nánási István, Szabó Márta meghívottak, Bozsó 
Györgyné, Czakó Sándorné, Koncz Erzsébet érdeklıdık, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun 
Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık 
 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 11 fı van jelen, egy fı késıbbre jelezte érkezését,  két fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 5. napirendi pontként javasolja megtárgyalni a 
Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és az ÉARFÜ Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság között létrejövı megbízási szerzıdés 
megkötésérıl szóló 81/2009.(IV.8.) Kt. számú határozat módosításáról szóló elıterjesztést. 
 
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: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 174/2009.(VII.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 30-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
   
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2009.(VIII.7.) rendelet-
tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
 
Hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 11 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

14/2009.(VIII.7.) rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
K e n d e r e s, 2009. július 30. 
 
 
(:Bogdán Péter:)                                                                          (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester           jegyzı 
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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 
 
Elıterjesztés hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosítására 
 
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 175/2009.(VII.30.) Kt. számú határozata 
a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 
56.) elfogadja az önkormányzat és a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT (5310. 
Kisújszállás, Kossuth L. út 74.)szolgáltató között az egységes szerkezetbe foglalt 
települési szilárd hulladékszállítással  kapcsolatos Közszolgáltatási szerzıdés 
módosítását, a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal. 
 
A képviselı-testület a szerzıdés aláírásával megbízza Bogdán Péter polgármestert. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          4./ Kisújszállási Városgazdálkodási KFT Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 
BOGDÁN PÉTER  indítványozta, a harmadik és negyedik napirendi pontok 
megtárgyalásának megcserélését, mivel a harmadik napirendi ponthoz meghívott elıadó 
késıbb fog érkezni. 
 
Az indítvánnyal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
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 
 
Tájékoztatás Kenderes Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési 
önkormányzatok támogatására benyújtott igényeket a Pénzügyminiszter elbírálta, amiben 
Kenderes város önkormányzata nem részesült. A mai napig nem kapta meg az önkormányzat  
írásban azt, hogy milyen indokok alapján került elutasításra a pályázat. Az Önkormányzati 
Minisztériumhoz benyújtott 52 millió Ft-os kiegészítı támogatás iránti igényt a miniszter úr 5 
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 millió Ft összegben hagyta jóvá. Sajnos elég nagy összegő, kifizetetlen számla halmozódott 
fel, amely súlyosan megnehezíti az önkormányzat helyzetét. Szükségesnek látja a Képviselı-
testület tájékoztatását a kialakult helyzetrıl. Az ÖNHIKI-s pályázat elutasítása miatt a 
Képviselı-testületnek olyan döntéseket  és intézkedéseket kell meghoznia, amelyek az 
önkormányzat gazdálkodása és fizetıképességének megırzése érdekében feltétlenül 
szükségesek. Nagyon szeretné, ha a Képviselı-testülettel együtt gondolkodva, közösen és 
egymást segítve próbálnának megoldást találni a költségvetési hiány lefaragására.. A 
Képviselı-testületnek mindenképpen  meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek 
mindenki részérıl áldozatvállalással járnak. Kéri és várja a további javaslatokat a kialakult 
pénzügyi helyzet enyhítésére. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ alapvetı problémának tartja a munkahelyek hiányát. Az 
önkormányzat által eladásra kínált földterületek szélesebb körő meghirdetését javasolta. A 
vállalkozások ösztönzésére, valamint „Letelepedési koncepció” kialakítására hívta fel a 
figyelmet. Szorgalmazta a fiatalok alkalmazását az önkormányzatnál is, a nyugdíjasok helyett. 
Fontosnak tartja minden területen a  takarékosság szem elıtt tartását, ennek érdekében 
indítványozta, hogy az önkormányzati képviselık – amennyiben adott hónapban nem vesznek 
részt az üléseken – 2000 Ft-tal kevesebb tiszteletdíjban részesüljenek. Az elıterjesztéssel 
kapcsolatban kérdezte, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott intézkedésekkel mennyi 
megtakarítás realizálódhat, továbbá a benyújtott pályázatok önerejét milyen formában 
tervezik biztosítani, illetve a civil szervezetek támogatása hogyan történik a jövıben? 
 
A feltett kérdésekre Bíró Csaba válaszolt. 
 
BÍRÓ CSABA: az a véleménye, hogy az intézkedésekkel legalább annyi megtakarítást tudnak 
realizálni, hogy ne indítsanak az önkormányzat ellen felszámolási eljárást. A megszorító 
intézkedések meghozatala talán arra elég lesz, hogy a 60 napon túli számlákat minimálisra 
szorítsák. A nonprofit szervezetek támogatásának felhasználását olyan formában hagyta jóvá 
a Képviselı-testület a költségvetési rendelet elfogadásakor, hogy június 30-ig csak a 
támogatások 50 %-ának felhasználását engedélyezte. A  támogatások fel nem használt részét a 
likviditás fenntartására fordítják. A  várhatóan nem teljesülı felhalmozási kiadásokat 
átcsoportosítják a benyújtott pályázatok önerejének biztosítására.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy az intézményvezetık tájékoztassák a Képviselı-
testületet arról, hogy milyen intézkedéseket tudnak tenni az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének javítása érdekében, mőködıképességük megtartása mellett. 
 
PARDI SÁNDOR: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójaként úgy 
látja, hogy  az intézménynek nem sok lehetısége van további megszorítások megtételére. 
Eddig is próbálták visszafogni kiadásaikat. A szükséges felújításokat nagyobb részt önerıbıl 
oldják meg. Az intézmény dolgozói nem részesülnek étkezési költségtérítésben. A 2009/2010-
es tanévben  30 osztály fog indulni. Az iskola vezetése mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a költségvetési egyensúly meglegyen. 
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BÍRÓ CSABA: a költségvetési elıirányzatok több, mint a fele az  elsı félévben jelentkezik, a 
főtési költségek, valamint a mezıgazdasági tevékenység jellegébıl adódóan 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Óvodai Egységben a félévet 51 %-ra teljesítették. A 
csoportbeosztásokat nem tudták elkészíteni, mivel a Módszertani Bölcsıde még nem adott 
engedélyt az óvodai-bölcsıdei csoport indításához. Az intézményben 149 fı a beíratott 
gyermekek száma. Gondot jelent, hogy  Bánhalmán 15 gyermek van a 27 férıhelyre. A 
korábbi években az óvoda  létszámleépítést hajtott végre, ezért most nem tudnak létszámot 
csökkenteni. Az étkezési költségtérítés megvonása problémát fog jelenteni, mivel kötelezı 
étkezés van az ott  dolgozóknak. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT az Általános Iskola  az új tanévre vonatkozóan próbált 
intézkedéseket tenni a költségek csökkentésére,  többek között egy álláshelyet megszüntettek 
Ettıl az évtıl kezdıdıen nem tudják biztosítani a délutáni sportfoglalkozásokat. A 
csoportösszevonások, a III-as számú épület átadása a középiskola részére, illetve egyéb 
döntések alapján kb. 2 millió-2.300 ezer Ft takarítható meg. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA:  úgy látja, hogy a Területi Gondozási Központ 
költségvetésébıl nem tudnak csökkenteni semmit. A jogszabályban meghatározott létszámmal 
dolgoznak, amely a végleges mőködési engedély kiadásához  szükséges volt, így 
létszámcsökkentés nem valósítható meg. Az épület állapota leromlott, felújításra szorul. Az 
alkalmazottak étkezési utalványt régen nem kapnak, pótlékokban sem részesülnek. 
 
BODOR TAMÁS: a Mővelıdési Házban  3 fı 8 órás és egy fı 4 órás  munkavállaló dolgozik.  
A költségvetésükben 100 ezer Ft körüli összeg van fejlesztésre tervezve, amely – az 
önkormányzat pénzügyi helyzetét figyelembe véve – elvonható. Főtési költségük 
csökkenthetı lesz abban az esetben, amennyiben a múzeum a téli hónapokban nem tart nyitva. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézményvezetık hozzászólásaiból kicseng a segítıszándék, amely 
alapot ad a költségvetés áttekintésére, és a szükséges lépések megtételére. Elmondta, hogy a 
köztisztviselık étkezési utalványának biztosítása augusztus 1-tıl felfüggesztésre kerül.  Mivel 
az iparőzési adó beszedése jövı év januárjától átkerül az APEH-hoz, ezért a Polgármesteri 
Hivatalban 1 fı létszámcsökkentés hajtható végre  január 1-tıl.  A telefonhasználattal, 
energiával próbálnak takarékoskodni.  Helyettesítési díjat nem fizetnek. 
 
BOGDÁN PÉTER megköszönte az intézményvezetık pozitív hozzáállását. Tájékoztatta a 
jelenlévıket, hogy az Általános Iskola területigényét illetıen három ingatlantulajdonossal 
tárgyalt a közelmúltban, megállapodás még nem született. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elmúlt idıszakban több alkalommal tárgyaltak polgármester 
úrral munkahelyteremtés ügyében, sajnos eredménytelenül. Javasolta, amennyiben 
ingatlanvásárló, vagy befektetı jelentkezik a késıbbiekben,  az ajánlatot írásban kapják meg a 
képviselı-testület tagjai.  
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BAKTAI KÁLMÁN:  az elhangzottakból  kitőnik, hogy az intézményvezetık törekednek 
kiadásaik csökkentésére.  Javasolta a bevételi források növelésének vizsgálatát is, többek 
között a Mővelıdési Ház mögötti ingatlan bontási anyagának értékesítését, valamint a Bem 
József úton és a Gárdonyi úton lévı önkormányzati tulajdon ingatlanok értékesítését. 
Kiemelte az intézmények vezetıinek kompromisszum és segítıkészségét. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ: a Városi Könyvtárban próbálnak az energiával, telefonnal a 
legnagyobb mértékben spórolni. A könyvvásárlásra betervezett összeg 2009-ben 1 millió Ft, 
amelybıl közel 500 ezer Ft-ot használtak fel. A fennmaradó összegrıl, valamint az író-olvasó 
találkozóra tervezett 50 ezer Ft-ról  -  az önkormányzat súlyos anyagi helyzetét tekintve – 
lemond. Étkezési hozzájárulásban, egyéb juttatásban a könyvtárban dolgozó közalkalmazottak 
nem részesülnek. 
 
SÜVEGES LAJOS: a 2009. évi költségvetés tervezésekor az ÖNHIKI, illetve pénzügyi 
szempontok játszották a döntı szerepet. A vízmőnél a szennyvíz és víz szakfeladatot 
leszámítva – amelynek a bevételeit célszerő lenne ezen feladatokra költeni – az önkormányzat 
a kötelezıen ellátandó feladatokra 18 millió Ft-ot biztosít. Ezeknek a kötelezıen ellátandó 
feladatoknak a tényleges költsége 32 millió Ft. A különbséget alaptevékenységen kívül, egyéb 
munkákból igyekeznek elıteremteni. Ezeket a többletbevételeket eddig fejlesztésre tudták 
fordítani. A meglévı készletek felhasználásával próbálják csökkenteni a költségeket, de ez a 
következı évben már nem lesz lehetséges. A többletmunkaigény esetleges bevételi forrás, erre 
nem lehet biztonsággal alapozni az intézmény mőködését, illetve forráshiányának 
csökkentését.  Esetlegesen a szeméttelep meginduló rekonstrukciójával a 4 órában alkalmazott 
ır személyi bérével csökkenthetı a kiadás. 
 
MAGYAR ISTVÁN: arról érdeklıdött, hogy a határozati javaslatban szereplı intézkedésekkel 
mennyi megtakarítás realizálható?  Lényegesnek  tartja az intézmények mőködıképességének 
megtartását, valamint a munkabérek kifizetésének biztosítását. Az érintettek korrekt 
együttmőködésére, áldozatvállalására is szükség van. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ:  az önkormányzati képviselık tiszteletdíj csökkentésével 
kapcsolatban nem tartja etikusnak, hogy annak a képviselınek is csökkentsék a tiszteletdíját, 
aki igazoltan van távol a testületi, illetve bizottsági ülésekrıl. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a költségvetés szempontjából olyan kicsi horderejő a javaslat, hogy 
nem tartja célszerőnek  ezzel foglalkozni.  
 
KONCZ ERZSÉBET arról érdeklıdött, hogy a pedagógusok májusi-júniusi túlórái mikor 
kerülnek kifizetésre, illetve mi lesz a szeptembertıl esedékes túlórák kifizetésével? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felfüggesztésre kerül a kifizetés, mivel jelenleg nem tudják teljesíteni. 
 
BÍRÓ CSABA a feltett kérdésre nem tudnak konkrétan válaszolni, mivel jelenleg nincs anyagi 
fedezet a túlóra kifizetésére. Olyan helyzetben van az önkormányzat, hogy a kialakult 
rendkívüli pénzügyi helyzet veszélyezteti a mőködıképességet is. 
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CZAKÓ SÁNDORNÉ: a túlmunka és túlóra közötti különbségre hívta fel a figyelmet. Olyan 
kimutatást kért a Pénzügyi Osztálytól, hogy  mennyi költséget jelent a középiskola 
költségvetésében a hiányzó 8-10 ember  felvétele, vagy a túlórával történı helyettesítés. 
Elıkalkulációja szerint a túlóra kifizetése kevesebb kiadást jelent, mint a státusz betöltése. 
 
BÍRÓ CSABA: a kért kimutatás intézményi belsı számítást igényel elsısorban, ezért ı nem 
tudta elkészíteni.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egy meghatározott idın túl nem lehet túlóráztatni a pedagógust, mivel 
az a minıségi munka rovására menne. Az nem lehet cél, hogy a túlórák számát növeljék, ezért 
 arra kell törekedni, hogy minden státusz, amely az intézményben van, megfelelı 
szakemberrel  betöltésre kerüljön. 
 
KONCZ ERZSÉBET: mindkét esetben ki kell fizetni a munkabért, akkor is, ha betöltik az 
állást, és akkor is, ha túlórában látják el a feladatot.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: csak abban az esetben  tudja elfogadni a túlórában történı ellátást, ha 
nem jelentkezik a pályázatra megfelelı szakember. 
 
PARDI SÁNDOR: a közoktatási törvényben meg van határozva, hogy mennyi lehet  éves 
szinten a túlóraszám, amelyet fel lehet használni. Azon felül nyilatkozni kell a dolgozónak, 
hogy vállalja-e a túlórát. Magánvéleménye az, hogy a tanárok túlterheltsége a minıségi 
munka romlásához vezethet. 
 
MAGYAR ISTVÁN: elhangzott az intézmény részérıl, hogy a 2009/2010-es tanévben közel 
400 túlóra kifizetésére lenne szükség. Kérdése az volt, hogy mire számíthat az intézmény, 
hogyan kalkuláljanak a túlórák kifizetését illetıen? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a túlórák száma még változhat, mert az üres álláshelyek meg vannak 
hirdetve az iskolában. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve azzal, hogy a 
képviselık tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát vegyék be a 
határozati javaslatban. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az iskola törekszik arra, hogy minden álláshelyet betöltsön. Ha 
olyan helyzet áll elı, hogy mégis szükség lesz túlóra elrendelésére, mi a garancia arra, hogy a 
túlóra kifizetésre kerül? 
 
BÍRÓ CSABA: nincs rá garancia. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy a középiskola  a 
növekvı gyereklétszámra hivatkozik, ezzel szemben nemleges adatszolgáltatást teljesített a 
július 31-i állapotnak megfelelıen.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: nem tudja, hogy nem értik, vagy nem akarják megérteni, hogy mi a 
probléma. A túlóra az iskolában nem azt jelenti, amit bármely más munkahelyen. Ledolgozott 
túlóráról van szó, amely elkerülhetetlen volt. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érti a problémát. Ha valaki lebetegszik más intézményben, az  
természetes, hogy a másik kolléga lehelyettesíti ingyen. Szívesebben fogadná a 
pedagógusoktól is ezt az áldozatvállalást, mint azt, hogy a testület létszámcsökkentésrıl 
döntsön. Meg kell érteni, hogy a gyereklétszám 15 év alatt szinte a felére csökkent, a 
pedagóguslétszám viszont maradt. Mivel jogszabályi alapja van a kifizetésnek,  december 
hónapban vissza fognak térni rá. 
 
MAGYAR ISTVÁN: van-e értelme addig elfogadni a határozati javaslatot, amíg az 
intézményvezetıkkel nem történt meg a  tárgyalás? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elfogadott határozat ad alapot arra, hogy az intézményvezetıkkel 
tárgyaljanak az intézkedésekrıl, és kialakítsanak egy közös álláspontot. 
 
CZAKÓ SÁNDORNÉ: a határozati javaslat negyedik pontja foglalkozik a maximális 
osztálylétszámok indításával. A középiskolában vannak olyan osztályok, fıleg a szakképzési 
évfolyamon, ahol 25, illetve 35 fıvel nem tudják indítani az osztályt.  Viszont, ha a kis 
létszámú mezıgazdasági osztályokat nem indítják, a tangazdaság megszőnhet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mielıtt a vita lezárásra kerül, felhívja az intézményvezetık figyelmét  
arra, hogy minden 50 ezer Ft feletti kötelezettségvállalást írásban kérnek jelenteni, és 
kötelezettségvállalás elıtt vele ellenjegyeztetni. Ez nem új dolog, csak figyelem felhívás a 
szabályzat maradéktalan betartására. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és az 
elhangzott kiegészítéssel , 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  176/2009.(VII.30.) Kt. számú határozata 
A 2009.évben kialakult rendkívüli pénzügyi helyzet enyhítésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2009.évben kialakult rendkívüli 
pénzügyi helyzet enyhítésére az alábbi intézkedéseket teszi: 
 

1. A jóváhagyott 5.000,-ezer Ft összegő - mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
támogatásával a 2009.évi költségvetési rendeletet módosítani szükséges: a mőködési 
költségvetési hiányt 78.384,-eFt-ról 73.384,-eFt-ra kell csökkenteni. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. augusztus 31. 
 
2. További pályázatot kell benyújtani a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl 

szóló 2008. évi CII.tv. (továbbiakban: költségvetési törvény) 6.sz.melléklet 3.pontja 
szerinti mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. augusztus 31. 
 
3. A költségvetési törvény 6.sz.melléklet 1.pontja szerinti önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának 2. ütemére is pályázatot 
kell benyújtani. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. szeptember 30. 
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4. A Képviselı-testület a közoktatási intézmények vezetıinek feladatul határozza meg, 

hogy a csoport- és osztálylétszámokat közoktatási törvény szerinti maximális szintre 
emeljék. A csoport- és osztálylétszámok emelésével meg kell teremteni a pedagógus 
létszámcsökkentés lehetıségét. A javaslatokat jóváhagyásra a Képviselı-testület elé 
kell terjeszteni. 

 Felelıs: közoktatási intézmények vezetıi 
 Határidı: 2009. augusztus 15. 
 
5. A 4./ pont szerinti munkavégzés átszervezésével egyidejőleg a feleslegessé váló 

vezetıi beosztásokat és osztályfınöki megbízásokat meg kell szüntetni. A Képviselı- 
      testület a pótlékok (pl.: vezetıi, osztályfınöki stb.) megtakarításának felhasználását                  
      2009. december 31-ig felfüggeszti. 
 Felelıs: közoktatási intézmények vezetıi 
 Határidı: 2009. augusztus 15. 
 
6. A 4./ és 5./ pont figyelembevételével kell a tantárgyfelosztásokat a 2009/2010 tanévre 

elkészíteni (visszaszorítva a túlórákat) és jóváhagyásra a jegyzınek bemutatni. 
 Felelıs: közoktatási intézmények vezetıi 
 Határidı: 2009. augusztus 15. 
 
7.A létszámcsökkentés kiadásainak fedezetére Kenderes Város Önkormányzata a    
költségvetési törvény 5.számú melléklete 9.pontja szerinti helyi szervezési intézkedéshez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására pályázatot nyújt be. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. szeptember 28. 
 
8.A Képviselı-testület az étkezési költségtérítés és étkezési utalvány biztosítását 2009 
december 31-ig felfüggeszti. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 
9. A Képviselı-testület 2009. december 31-ig felfüggeszti az általános tartalék 

felhasználását, a mőködési támogatások kifizetését. 
 
10. A Képviselı-testület a dologi kiadások elıirányzatának felhasználását 2009. december 

31-ig 82%-os teljesítési szintig engedélyezi. 
 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 
11. A Képviselı-testület felhívja a költségvetési szervek vezetıinek figyelmét, hogy a 

betervezett költségvetési bevételeiket szedjék be, a beszedéséhez szükséges 
intézkedéseket (felszólítás, behajtás) tegyék meg. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 Határidı: folyamatos 
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12. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a mai naptól határozatlan idıre 
megtiltja az illetményelılegek kifizetését. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 
 
13. A készpénzben kifizetést teljesíteni csak indokolt esetben szabad. Indokolt eset 

különösen, ha az ügyfél nem rendelkezik folyószámlával. Közüzemi számlák 
kiegyenlítése csak átutalással történhet. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 
 
14. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete felhívja az intézményvezetık 

figyelmét, hogy 50.000,-Ft felett kötelezettséget vállalniuk csak írásban - a fenti 
pontok figyelembevételével, a 2009.évi költségvetési rendeletben jóváhagyott szabad 
(kötelezettségvállalással nem terhelt) elıirányzataik erejéig - az arra jogosultak 
elızetes engedélye (ellenjegyzése) után szabad. Ellenjegyzés nélkül kifizetés (sem 
készpénzben, sem banki átutalással) nem teljesíthetı. A kötelezettségvállalások 
szabályszerő lebonyolításáért a költségvetési szervek vezetıi fegyelmi felelısséggel 
tartoznak. 

 Felelıs: költségvetési szervek vezetıi 
 
15. A fel nem használt felhalmozási kiadási elıirányzatokat át kell csoportosítani a 

benyújtott pályázatok önerejének biztosítására, illetve azokat fejlesztési céltartalékba 
kell helyezni. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. augusztus 31. 
 
16.Az elızı pontokban meghatározott elıirányzatokkal kapcsolatos zárolásokat és  
elıirányzat módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletébe be kell építeni. 
 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2009. augusztus 31. 
 
17.Felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 

2/2008.(II.21.) önkormányzati rendeletet. 
Felelıs: jegyzı 
Határidı: 2009. augusztus 31.   

 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
  3./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k 
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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 Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények 
hıtechnikai korszerősítésérıl 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte Révay Róbertet az EC Multienergie Kft. projektmenedzserét. 
Az elıterjesztést a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottság 2009. július 16-i ülésén megtárgyalta az elıterjesztést, 
és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. A bizottság tagjai nagyon fontosnak tartják a 
meglévı főtésrendszerek korszerősítését, hiszen a költségvetés jelentıs részét teszi ki az 
önkormányzati intézmények energia költsége. Kedvezınek tartja, hogy a beruházás költsége a 
megtakarításból kerül finanszírozásra a már elkészült világításkorszerősítéshez hasonlóan. 
Úgy gondolja, hogy a főtéskorszerősítéshez kapcsolódóan folyamatosan keresni kell további 
pályázati lehetıségeket is. 
 
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat intézményeinél elvégezték a főtési rendszerek 
felmérését, és intézményenként különbözı alternatívákat javasoltak a korszerősítés 
lehetıségeire. 
 
RÉVAY RÓBERT: az önkormányzat felkérése alapján vizsgálták meg a közintézmények 
főtéskorszerősítési lehetıségeit. Az általuk ismert technológia alapján került kimutatásra a 
számolt költségmegtakarítás. A közbeszerzési eljárás során nem a technológia, hanem az 
energia megtakarítás kerül kiírásra, így a közbeszerzési eljárás nyertese az lenne, aki a 
legmagasabb költségmegtakarítást tudja biztosítani. Cége jelen beruházásban bonyolítói 
szerepet töltene be, és díjazásuk csak akkor eredményezne költséget az önkormányzatnak, ha 
megvalósul a közbeszerzés és a beruházás. A középiskola már rendelkezik tender tervvel, ami 
felhasználható a közbeszerzési eljárás során. Az ajánlattevık az intézmények 
főtéskorszerősítésére adott ajánlatai alapján kerülnek súlyozásra. A közbeszerzési eljárást az 
nyeri, aki a legtöbb megtakarítást tudja elérni. A beruházás költségeinek megtérülését 12 éves 
futamidıre tervezik. Fontos szempontként emelte ki, hogy a korszerősítés nem zavarhatja a 
kivitelezés során az intézmény mőködését, és további garanciális elemként került beépítésre a 
meglévı főtési rendszer fenntartásának kötelezettsége. A közbeszerzési ajánlattevıknek, 
ajánlattételi biztosítékként az önkormányzat számláján el kell helyezni az általuk számított 
éves megtakarítás összegét. A nyertes ajánlattevı ajánlattételi biztosítéka a futamidı végéig 
az önkormányzat számláján marad és csak a futamidı lejártakor kapja meg az összeget jól 
teljesítési biztosítékként. Véleménye szerint az önkormányzatnak ezzel a konstrukcióval nincs 
vesztenivalója, hiszen ha bármi miatt meghiúsulna a beruházás, úgy a régi főtési rendszert 
tudja használni és az ajánlattételi biztosíték az önkormányzatot illeti meg. A közbeszerzési 
eljárás lebonyolításának idıpontját tavasszal, a kivitelezést pedig, a nyári idıszakra tervezik. 
  
BOGDÁN PÉTER kiemelte, hogy a beruházás során felmerülı összes költség fedezetéül, 
ideértve a vállalkozó díjazását is a realizálható főtési energiaköltség megtakarítása szolgál. 
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RÉVAY RÓBERT: az önkormányzatot nem terheli költség, az EC Miltienergie Kft. díjazása 
egy évi megtakarítási összeg, amennyiben sikeresen megvalósul a beruházás. 
 
PARDI SÁNDOR a táblázatban szereplı nyílászáró cserékrıl érdeklıdött. A középiskola 
esetében szalmatüzeléső kazán került megtervezésre, melynek üzemeltetéséhez tudomása 
szerint környezetvédelmi engedély is szükséges. 
 
RÉVAY RÓBERT: a táblázatban az elızetes felmérés adatai szerepelnek. A tervezett energia 
megtakarítás során nem csak a főtési rendszert szeretnék korszerősíteni, hanem amennyiben 
szükséges a nyílászáró cseréket is elvégzik. A szükséges engedélyeztetési eljárások 
lefolytatása és azok költségei a kivitelezıt terhelik. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT az óvoda részérıl a faelgázosító kazán technikai 
mőködtetésérıl érdeklıdött. 
 
RÉVAY RÓBERT: a faelgázosító kazán lényegében egy fatüzeléső kazán, amely zárt 
rendszerben mőködik és a fából felszabaduló gázokat is képes elégeti. Hangsúlyozta, hogy a 
táblázatban szereplı technológia az elızetes felmérés eredménye, és egyáltalán nem biztos, 
hogy ez a főtési módszer kerül kivitelezésre. 
 
MIKOLA ISTVÁNNÉ  véleménye szerint a könyvtár épületénél a nyílászáró csere feltétlenül 
szükséges, és úgy gondolja, hogy a jelenlegi kazánház mérete nem felel meg a faelgázosító 
kazán mőködtetéséhez.  
 
RÉVAY RÓBERT: a könyvtár esetében valóban külön kazánház kialakítása szükséges. 
Hangsúlyozta, hogy a táblázatban szereplı adatok csak opcionális lehetıségként kerültek 
feltüntetésre. A főtéskorszerősítési beruházással párhuzamosan fontosnak tartja a pályázati 
lehetıségek kihasználását. 
 
BOGDÁN PÉTER az elhangzottak alapján javasolja az EC Multienergie Kft megbízását az 
önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítéséhez szükséges 
közbeszerzési eljárások lebonyolításával. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 177/2009.(VII.30.) Kt. számú határozata  
az önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítésérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza az EC Multienergie 
Kft.- t  (Székhelye: 8792  Zalavég, Dózsa Gy. út 48.) az önkormányzat tulajdonát 
képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítésének lehetséges megvalósításának 
vizsgálatával és a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a külön szerzıdésben 
rögzített feltételekkel. 
A képviselı-testül a szerzıdés aláírásával Bogdán Péter polgármestert bízza meg. 
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 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester,Helyben 
  2./ EC Multienergie Kft.  8792 Zalavég, Dózsa. Gy. út 48. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k.- 
 
 
5.  n a p i r e n d  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és az 
ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság között 
létrejövı megbízási szerzıdés megkötésérıl szóló 81/2009. (IV.8.) Kt. számú határozat 
módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 178/2009.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
a Karcag – Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és az ÉARFÜ Észak-alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság között létrejövı megbízási szerzıdés 
megkötésérıl szóló 81/2009. (IV.8.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
1.) Az alaphatározat 2. pontja helyébe a következı szövegrész kerül: 

„2. A képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert, mint a Karcag 
– Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás egyik 
tagönkormányzatának polgármesterét a jelen határozat mellékletét képezı 
megbízási szerzıdés aláírására.” 
 
Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
Határidı: 2009. augusztus 20. 
 

2.) Az alaphatározat 3. pontjában szereplı véghatáridı az alábbiak szerint módosul: 
„Határidı: 2009. augusztus 20.” 
 

3.) A határozat egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Errıl: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai lakóhelyükön  
 2./ Karcag Város 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 Kenderes, Szent István út 56. 
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 6./  Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

          - Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben 
          - Mőszaki csoport, helyben 

 
 é r t e s ü l n e k . – 
 
6 .  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Egyebek 
 
a) A 2009. évi búcsú-vásár helyszínének kijelölésérıl 
 
 
BOGDÁN PÉTER: az elmúlt ülésen felvetıdött a búcsú-vásár helyszínének kérdése. 
Szeretné, ha végleges döntés születne a mai ülésen a búcsú megrendezésének helyszínérıl, 
mivel nagyon sokan érdeklıdnek a helyszín felıl. Az önkormányzat szőkös anyagi helyzetére 
tekintettel, a városnapi mősorok az idén nem kerülnek megrendezésre. A búcsú lehetséges 
helyszínére három javaslat érkezett: a volt Repülıgépes Szolgálat területe, Rákóczi-Kossuth 
L.-Kunhegyesi úti szakaszára és harmadik megoldásként hangzott el, hogy a mutatványosokat 
a liget árokban az árusokat pedig a Rákóczi-Kossuth L. úton helyezhetnék el. Véleménye 
szerint a legjobb megoldás az lenne, ha a volt Repülıgépes Szolgálat területén rendeznék meg 
a búcsú-vásárt. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a búcsú helyszínéül a volt Repülıgépes Szolgálat telephelyét javasolta. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy a késıbbi években is ezen a helyszínen 
kerülne megrendezésre a búcsú. Véleménye szerint, amennyiben hosszabb távon tervezik ezt 
a helyszínt, úgy meg kell vizsgálni a színpad elhelyezésének lehetıségét, és amennyiben 
szükséges ki kell építeni az áramfelvételi lehetıséget is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy egy helyszínen kerüljenek elhelyezésre az árusok és 
a mutatványosok. A Repülıgépes Szolgálat telephelyét megfelelı helyszínnek tartja a 
rendezvény lebonyolítására. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 179/2009.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
a 2009. évi búcsú-vásár helyszínének kijelölésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy a 2009. évi búcsú-vásárt a volt Repülıgépes Szolgálat telephelyén 
 rendezi meg. A Képviselı-testület a rendezvény technikai lebonyolításával 
 Kenderes Város Vízmővet bízza meg. 
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 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai , Helyben 
  2./ Bogdán Péter Polgármester, Helyben 
  3./ Kenderes Város Vízmő, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
b) 
 
Cseh Judit református lelkész levele 
 
BOGDÁN PÉTER felolvasta Cseh Judit református lelkész levelét, amelyben kérte a 
képviselı-testület segítségét a parókia épületébe történt sorozatos betörések 
megakadályozására. Ezideig hét alkalommal történt betörés a parókia területére annak 
ellenére, hogy igyekeztek mindent megtenni a saját, illetve az egyházközség több száz éves, 
felbecsülhetetlen értékeinek megóvása érdekében. A lelkész asszony kérte a képviselı-
testületet, hogy a település közbiztonsága és a lakosság védelme érdekében hatékonyabb 
intézkedéseket tegyenek.  
A  közbiztonság javítása érdekében több-kevesebb sikerrel történtek intézkedések, létrehozták 
a városırséget, sajnos azonban a rendıri létszámot  - a Rendırkapitányságtól kapott ígéret 
ellenére- nem sikerült növelni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnos országos problémát okoz a romló közbiztonsági helyzet. 
Véleménye szerint nagyon hiányzik a rendıri munkát segítı, támogató jogszabályi háttér. 
Tapasztalatai alapján, a városırség mőködése egyfajta visszatartó erıt jelent, a lakosság 
körébıl több pozitív visszajelzés érkezett. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a közelmúltban Kunhegyesrıl visszaköltözött a településünkre egy 
nagyon problémás család. Érdeklıdött, hogy van-e törvényes eszköz az ilyen renitens 
családok beköltözésének megakadályozására. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA elmondta, hogy ez a család Kunhegyesrıl egy 
gyermekvédelmi intézkedés elkerülése végett költözött vissza Kenderesre. Nyilvántartása 
szerint, ez a család egy év alatt tíz alkalommal költözött egyik helyrıl a másik helyre. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  véleménye szerint a képviselı-testületnek egy koncepciót kellene 
készíteni a közbiztonság javítására. A városırség felállításával sikerült eredményeket elérni, 
ezért folyamatosan keresni kell a további lehetıségeket. Kérte, hogy a képviselı-testület 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy rendırırs mőködhessen a településen. 
 
BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület döntött a rendırırs felállításának támogatásáról, és az 
errıl szóló határozatot már elküldték a Rendırkapitányságnak. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  a képviselı-testületnek meg kell határozni azokat a konkrét célokat, 
amivel javítani kíván a közbiztonság helyzetén. Tőrhetetlennek és felháborítónak tartja, hogy  
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a parókia területére már hétszer törtek be, és a tetten ért elkövetık mindezek ellenére 
szabadon vannak. Úgy gondolja, hogy a sorozatos betörések felett nem hunyhat szemet a 
testület. Meg kell akadályozni, hogy ez a 8-10 fıs elkövetıi kör megkeserítse az ötezer fıs 
település mindennapi életét. 
 
SZATMÁRI TIBOR elmondta, hogy a jánoshidai önkormányzat a rendırségnek 12 lakásos 
ingatlan építésére alkalmas területet ajánlott fel. A kedvezményes lakáshoz jutó rendırök 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy tíz évig a területen teljesítenek szolgálatot. Javasolta, 
hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a megyei fıkapitánnyal és a jánoshidai 
polgármesterre, és vizsgálják meg, hogy az önkormányzat milyen ingatlannal vagy egyéb 
kedvezmény biztosításával tudná vonzóbbá tenni a rendıröknek Kenderest. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a híradásból értesült arról, hogy Érpatak településen milyen 
hatékonyan léptek fel a közbiztonság javítása érdekében. Az említett településen 49 %-kal 
sikerült csökkenteni a bőnelkövetések számát. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot ezzel 
a településsel, győjtsenek információkat, tapasztalatokat, hasznosítható új ötleteket a 
közbiztonság javítása érdekében. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy több településen már hatékonyan mőködik a 
szomszédok egymásért mozgalom. Visszatartó ereje van továbbá a mozgásérzékelıs lámpák 
felszerelésének is. Idıs személyek esetében eredményesen alkalmazzák a jelzırendszeres 
megoldást a szemmozgalommal párhuzamosan. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: szóba került néhány problémás család beköltözése a településre. 
Érdeklıdött, hogy van-e korlátozás arra vonatkozóan, hogy egy lakóingatlanba, hány fı 
jelentkezhet be. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakcím létesítés esetén az ingatlantulajdonos hozzájárulása, aláírása 
szükséges a bejelentkezéshez, amennyiben a tulajdonos aláírja a bejelentılapot, úgy nem 
tagadható meg a bejelentkezés, függetlenül attól, hogy hány fı van bejelentkezve arra a 
lakcímre. 
 
MAGYAR ISTVÁN javasolta, hogy tiltsák be a településen a házalást. 
 
TURI JÁNOS elmondta, hogy az elmúlt években házalásra engedély nem kértek és nem is 
adtak ki egyetlen ügyfélnek sem. A mozgóárusítás nem azonos a házalással, mozgóárusításra 
adtak ki engedélyt (tejárusítás, jégkrémárusítás). Az esetek nagytöbbségében azonban a 
mozgóárusok sem kérnek engedélyt. 
 
MAGYAR ISTVÁN javasolta, hogy a település két végén helyezzenek el egy-egy táblát, 
amivel felhívják a figyelmet a házalás tilalmára. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a helyi újságban is tegyék közzé a házalási tilalmat, 
így a lakosság tisztában van vele, hogy aki mégis házal az azt engedély nélkül teszi. 
 
Kuczeráné Sípos Judit 17 óra 45 perckor elment, a képviselı-testület létszáma 11 fı. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 180/2009.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
Cseh Judit Kenderes, Szent István út 37. szám alatti református lelkész levelérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megvizsgálta 
 Cseh Judit Kenderes, Szent István út 37. szám alatti református lelkész 
 bejelentését. 
 A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy mindent megtesz 
 annak érdekében, hogy a város közrend, közbiztonsága javuljon.  

Mindenekelıtt koncepciót fogalmaz meg a bőnmegelızés és bőnüldözés  
tekintetében. Szorgalmazza a rendırırs felállítását. A pályázat útján 
elnyerhetı térfigyelı kamerák helyszínének gondos kiválasztásával, és 
a jelzırendszer különbözı formáinak a lakossággal történı megismertetésével 
kíván segítséget nyújtani. A polgármester tapasztalat szerzés céljából 
felveszi a kapcsolatot Érpatak és Jánoshida polgármesterével. 
 
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Cseh Judit Kenderes, Szent István út 37. 
 4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendırfıkapitány  

     5000 Szolnok, Baross G. út 39. 
 5./ Karcag Város Rendırkapitány 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 
 
 é r t e s ü l n e k . - 

 
BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy az egyházi iskola indításával kapcsolatban 
levélben megkereste az egri érsek urat. Az érsek úr válaszolva a megkeresésre augusztus 11-
én személyes megbeszélésre invitálta. Elmondta továbbá, hogy a Leolux hollandiai 
vállalkozás térítésmentesen használt bútorokat ajánlott fel a leginkább rászoruló 
személyeknek, intézményeknek. Augusztus 1-ig kértek visszajelzést, arról hogy kíván-e élni 
az önkormányzat a felkínált lehetıséggel. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA  elmondta, hogy az intézményük bútorellátottsága igen 
szegényes, ezért a felajánlás elfogadása esetén szeretné, ha kaphatnának a bútorokból. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint elızetesen meg kellene tekinteni a bútorokat. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy a szociális otthon kapcsolatban áll egy holland 
MARIS nevő céggel, akiktıl már több alkalommal hoztak használt játékokat, bútorokat és 
ruhákat. Javasolta, hogy elızetes idıpont egyeztetés után személyesen tekintsék meg a 
bútorokat. Jelezte továbbá Adamecz Mihály Kenderes, Vörösmarty úti lakos panaszát. Kérte, 
hogy a panzióépítésre biztosított kedvezményes telkeket nagyobb hirdetıtáblán helyezzék el,  
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mert a jelenlegi tábla már nem olvasható. A ligetnél kialakított illemhely tetıszerkezete 
beázott, ezért kéri annak mielıbbi kijavítását. 
 
BOGDÁN PÉTER: személyesen kereste fel az ügyfél panaszával, és tudomása szerint Orosz 
Mihály aljegyzı járt el az ügyében. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ jelezte, hogy a Magyar úton egy szabadon lévı kutya több 
alkalommal megzavarta a gyerekeket és egy terhes asszonyt. Kérte, hogy mielıbb 
intézkedjenek a kutya bezárásáról. A Magyar úti lakosok panaszolták, hogy a kukás autó nem 
megy be a hulladékért az utcába, ezért kérték, hogy zúzott kıvel, építési törmelékkel szórják 
meg az utat. Szintén a Magyar útról érkezett a jelzés, hogy az egyik üresen álló telken 
elszaporodott a parlagfő és a fekete üröm, ezért kérte a terület azonnali tisztítását. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Vörösmarty és Béke utat összekötı útszakaszon a szeder benıtte a 
járdát, így azon már nem lehet közlekedni. Kérte, hogy a tulajdonost szólítsák fel a terület 
rendbetételére. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS javasolta, hogy amennyiben keletkezik építési törmelék, úgy azt 
egyenesen a Magyar útra irányítsák. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  javasolta, hogy a hirdessék meg elbontásra a Mővelıdési Ház mögötti 
szolgálati lakásokat, továbbá célszerőnek tartaná a tejcsarnokkal szembeni terület 
értékesítésének felgyorsítását. 
 
BOGDÁN PÉTER indítványozta, hogy a képviselı-testület a Díszpolgári Cím és Kenderesért 
Emlékérem adományozása elıtt döntsön a Díszpolgári Címhez történı pénzösszeg 
biztosításáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a korábbi évek gyakorlatát követve, javasolta, hogy a Díszpolgári Cím 
birtokosát a Képviselı-testület 100 ezer Ft anyagi juttatásban részesítse. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 181/2009.(VII. 30.) Kt. számú határozata 
Díszpolgári Címhez pénzjutalom kifizetésének engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Díszpolgári 
 Címhez 100 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2009. évi költség- 

vetésének terhére. 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
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BOGDÁN PÉTER bejelentette, hogy a képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját, a nyílt ülést 18 óra 3 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. július 30-án tartott 
rendes, nyílt ülésérıl. - 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. július 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      174/2009. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata 14/2009.(VIII.7.) rendelete 
     a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
     helyi közszolgáltatásról 
 
2./ A Hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés módosításáról  175/2009. 
 
3./A 2009. évben kialakult rendkívüli pénzügyi helyzet enyhítésérıl 176/2009. 
 
4./ Az önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai 
     korszerősítésérıl        177/2009. 
 
5./ A Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmő Beruházási Társulás és  
     ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú  
     Társaság között létrejövı megbízási szerzıdés megkötésérıl szóló 
      81/2009.(IV.8.) Kt. számú határozat módosításáról   178/2009. 
 
6./ 
a.) A 2009. évi búcsú-vásár helyszínének kijelölésérıl   179/2009. 
 
b.) Cseh Judit Kenderes, Szent István út 37. szám alatti református 
      lelkész levelérıl        180/2009. 
 
     Díszpolgári Címhez pénzjutalom kifizetésének engedélyezésérıl 181/2009. 
 
 
 
 


