Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 2-án 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta
Zsuzsanna, Dr. Ila Erzsébet, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh
József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Szatmári Tibor
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Lódi Jánosné
jegyzıkönyvvezetı.

BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 10 fı van jelen, négy fı bejelentéssel van távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirend
megtárgyalását.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontot illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 193/2009.(IX.2.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 2-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
értesülnek.–

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
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Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ../2009.(IX.10.)
rendelet-tervezete az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
11/2009.(VI.4.) számú rendelettel módosított - 2/2009.(II.27.) számú rendeletének
módosítására
OROSZ MIHÁLY a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 1-i ülésén megtárgyalta a rendelettervezetet és azt elfogadásra javasolta.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ a rendelet-tervezet alapján az önkormányzat 2009. évi költségvetési
hiányát 78.384,- ezer forintban állapították meg. Érdeklıdött, hogy az ÖNHIKI-s pályázaton
nyert 5 millió forinttal miért nem csökkentették a hiányt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a rendelet-tervezet a június 30-i elıirányzatokat tartalmazza, így abban
az 5 millió forintos támogatás még nem szerepelhet.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
15/2009.(IX.10.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
- 11/2009.(VI.4.) számú rendelettel módosított –
2/2009.(II.27.) számú rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s , 2009. szeptember 2.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
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BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy sürgetı feladatként jelentkezik a III-as számú épület
udvarán található fajátékok áttelepítése a II-es számú épület udvarára. A játékok szakszerő és
balesetmentes elhelyezése érdekében szükség van a szomszédos ingatlanok közül területet
vásárolni. A közelmúltban tárgyalást folytatott Cselıékkel, akik 1.500.000,- forintért
értékesítenék az önkormányzatnak a kertrészüket. Az önkormányzat az ingatlan vételárát
háromhavi részletben tudja kifizetni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT javasolta, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot
Süveges Gyulával és Korpás Zsolttal is, tekintettel arra, hogy az ı ingatlanuk is szomszédos
az iskola udvarával és tudomása szerint a tulajdonosok hajlandók értékesíteni a területüket.
Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban a két tulajdonos várja az önkormányzat megkeresését.
BOGDÁN PÉTER: a játékok elhelyezéséhez nem megfelelı ez a két terület.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a terület méretérıl érdeklıdött. Véleménye szerint fontos, hogy a
játékok elhelyezésére a legmegfelelıbb terület kerüljön kiválasztásra. Úgy gondolja, hogy az
önkormányzat alku pozícióját javítaná, ha a többi szomszédos ingatlan tulajdonosaival is
kezdeményeznének tárgyalást.
BOGDÁN PÉTER: az iskola szempontjából a Cselıék féle 400 m2-es terület lenne a
legmegfelelıbb, mivel ez a telek az iskola udvarának egyenes folytatása. A Süveges- és
Korpásék kertvége egy beszögelést alkot, így az nem alkalmas a játékok elhelyezésére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ sokallja a vételárat ezért a területért. Véleménye szerint további alkura
van szükség.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ tudomása szerint a III-as épület udvarán lévı játékok le vannak
betonozva. Érdeklıdött, hogy fel tudják-e így szedni a játékokat.
BOGDÁN PÉTER: a játékok felszedésének és áthelyezésének nincs technikai akadálya. A
tárolást azonban nem tudják megoldani, ezért a játékok felszedésére csak a terület
megvásárlása után kerülhet sor.
KROKAVECZ LÁSZLÓ bízik abban, hogy a városrehabilitációs pályázat keretében
megvalósult sportlétesítmények mielıbb használhatóvá válnak. Örömmel tapasztalta, hogy
egyre több ember dolgozik a közterületeken az „út a munkához” programnak köszönhetıen,
de ez idáig még nem valósult meg az az elképzelés, hogy egy-egy területnek személyes
felelıse lenne. Továbbra is gondot okoz a hétvégeken a szemét összegyőjtése bisztrónál lévı
parkolóban. Javasolta, hogy kastélyban a portásszolgálatot teljesítı személyek is
árusíthassanak belépıjegyeket, mivel így a hétfıi napokon és a nyitvatartási idın túl érkezı
vendégektıl is beszedhetı lenne a látogatás díja.
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy az Alsórészen egy kutya garázdálkodik és tyúkokat
folyt le.
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DR. ALMÁSSY ANTALNÉ Bánhalmán is tapasztalták sajnos, hogy az átutazók az autókból
kidobják a kutyákat és sorsára hagyják azokat.
TAPASZTÓ SZABOLCS örömmel tapasztalta, hogy Bánhalmán felkerültek a lécek az iskola
kapujára.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az éjszaka ismét betörtek a református
plébánia melléképületébe és a vízmő épületébe.
TAPASZTÓ SZABOLCS véleménye szerint nem lehet szemet hunyni a sorozatos betörések
felett, ismét idıpontot kell kérni a rendırkapitány úrtól, és pályázaton meg kell hirdetni a
másik közterület-felügyelıi állást.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT elmondta, hogy a hétvégén több magánlakásba is betörtek.
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy ezekbıl a betörésekbıl a szolgálatban lévı
városırök tapasztaltak-e valamit.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint lakossági összefogásra van szükség, több településen
eredményesen mőködik közre a lakosság a közrend védelmében.
BAKTAI KÁLMÁN nagy reményeket főztek a városırség mőködéséhez. Javasolta, hogy a
képviselık fogjanak össze, és éjszakánként járırözzenek a településen. A közrend,
közbiztonság javítása érdekében sürgısen cselekvési tervet kell kidolgozni.
BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 8 óra 40 perckor bezárta.

Kmf.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. szeptember 2-án 8
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén.-

Mutató

Napirend:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009.
szeptember 2-i rendkívüli, nyílt ülése napirendjének elfogadásáról

1./

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2009.(IX.10.)
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító
- 11/2009.(VI.4.) rendelettel módosított – 2/2009.(II.27.) rendeletének
módosítására

Szám:

193/2009.

------

