Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2009. szeptember 9-én 14 órakor tartott rendes,
nyílt ülésén. –
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık,
Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Oláh József Pál
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója,
Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója,
Süveges Lajos a Kenderesi Városi Vízmő vezetıje, Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár
vezetıje, Cseh Judit református lelkész, Majzik József közterület-felügyelı, Koncz Éva a
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezetı
fıtanácsosa, Orosz Mihály aljegyzı, Mikes Ferencné, a Polgármesteri Hivatal vezetı
fıtanácsosa, Turi János, a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Nagyné Lenge Margit az
Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi
Önkormányzat elnöke, Bodor Tamás, Csatári Lajos, Szabó Márta, Czakó István meghívott,
Fejes Zoltán, a Karcagi Rendırkapitányság vezetıje, Dr Butyka László rendırırnagy, a
Megyei Rendırfıkapitányság munkatársa, Mészáros Jánosné, Puporka István, Koszta Béláné,
Czicze Lajos, Farkas Istvánné, Gál Sándor, Gál Sándorné, Veresné Nagy Margit Pozsonyi
Imre érdeklıdık, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné és Lódi Jánosné
jegyzıkönyvvezetık.

BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 12 fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, egy fı késıbbre jelezte érkezését.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását, az alábbi kiegészítéssel és módosítással:
1. napirendi pontként javasolta megtárgyalni a település közbiztonság helyzetének
megtárgyalását.
2. napirendi pont: Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. elsı félévi
költségvetésének végrehajtásáról
3. Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(IX.17.) rendelete az
élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
4. Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének .../2009.(IX.17.) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak
személyi térítési díjának megállapítására
9. TISZK alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztés
10. Karcagi Kistérségi Társulás alapító okiratának módosítása

-

2–

Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 194/2009.(IX.09.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 9-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
BOGDÁN PÉTER: a település közbiztonságának helyzete az utóbbi idıben sajnálatos
módon romlott, ezért közös gondolkodásra, illetve megoldási lehetıségekre van szükség,
egyre szélesebb körben. Sajnos nem telik el úgy éjszaka, hogy bőncselekmény ne történjen,
amelyet a lakosság egyre nehezebben tőr. Az önkormányzatot megkeresték a helybeli
vállalkozók azzal, hogy közösen találjanak
megoldást a bőncselekmények
megakadályozására. A város vezetése már korábban is tett lépéseket a megoldás érdekében. A
karcagi rendırkapitány urat, és a megyei fıkapitány urat személyesen keresték meg több
alkalommal, hogy segítséget kérjenek. A városırséget annak reményében hozták létre, hogy a
bőncselekmények száma csökkeni fog. Közterület-felügyelıt is beállítottak, hogy javítsanak a
kialakult helyzeten. Sajnos nem sikerült. Az elmúlt napokban a karcagi rendırkapitány úrral,
a vállalkozók és a polgárırség képviselıivel tárgyaltak, és megpróbáltak valamiféle
megoldást találni, amelyet a mai napon a Képviselı-testület is soron kívül fog tárgyalni.
Felkérte Fejes Zoltán kapitány urat, hogy tájékoztassa a jelenlévıket a kialakult helyzetrıl.
FEJES ZOLTÁN: megismerve a karcagi rendırkapitányság munkáját, fogalmazódott meg
benne, hogy a kisújszállási rendırırs vonatkozásában változásra van szükség. Ennek
érdekében több lépést is tett, többek között személyi változás lesz az ırsparancsnok
személyében, elıreláthatólag október 15-tıl dr Butyka László rendır ırnagy fogja a
rendırırsöt vezetni.
Október 1-tıl új kolleganı kerül áthelyezésre a helyi KMB
szolgálathoz, így egy fıvel nı a rendıri létszám a településen. A tervek szerint a jövıben
Kenderesen rendırırs fog mőködni, ez pedig létszám bıvítést eredményez. A pontos
idıpontot nem tudja megmondani. A létszámbıvítés engedélyezéséig az ırsparancsnok úrral
egyeztetve belsı átcsoportosításokat fognak végrehajtani, lehetıségeikhez mérten. Az igen
magas bőncselekmény szám megállítását, illetve tovább emelkedését csak úgy tudják
megoldani, ha különbözı intézkedéseket tesznek. Ilyen volt a napokban megtartott nagy
létszámú rendıri jelenlét a városban. Ennek az akciónak az eredményességét tükrözi az is,
hogy ezen a héten még nem történt bőncselekmény a településen. Az ilyen jellegő akciókat
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továbbra is folytatni kívánják, bízva a nagyon hatékony és radikális változásokban. Czakó
István úrral is történt egyeztetés a jövıre vonatkozó feladatok tekintetében, amelyhez
segítséget fognak nyújtani. Közös érdekük a lakosság- köztük a vállalkozók – érdekeinek
megvédése.
BOGDÁN PÉTER elég „erıs” kritika érte a Városırséget a hétfıi megbeszélésen. Az
fogalmazódott meg, hogy célszerő lenne megszüntetésük, mivel az eltelt idıszakban nem
váltotta be a hozzá főzött reményeket, tevékenységük eredménytelen volt. A Képviselıtestületnek kell majd dönteni további mőködésükrıl.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ gratulál a vállalkozóknak, ahhoz, hogy meg tudták szervezni
érdekeik érvényre juttatását. Minden területen összefogásra van szükség, amelyre a
vállalkozókat is biztatja. Az elhangzottakkal ellentétben ı bízik a városırségben, amely
valószínőleg a jövıben nem a jelenlegi felállásban látja majd el feladatát. Kérdése az volt,
hogy az önkormányzatnak mennyibe kerül a városırség mőködtetése? Kapitány úrtól arról
érdeklıdött, hogy más településen is tapasztalható-e ilyen mértékő bőncselekmény növekedés,
mint Kenderesen?
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: olyan információja van, mely szerint a helyi rendırök autója
szervizben van, kaptak egy kölcsön jármővet, amely szintén használhatatlan, a harmadik
autóban pedig nincsen üzemanyag.
FEJES ZOLTÁN reagálni szeretne az elhangzottakra. Nem igazak azok a kijelentések, hogy
nincsenek meg a mőködési feltételek. Mióta a karcagi Rendırkapitányságot vezeti, tényleg
napi kérdés az üzemanyag keret betartása, de soha olyan nem történt, és nem is fog, - amíg ezt
a beosztást betölti, - hogy azért nem tudtak az elkövetı után menni, mert nincs üzemanyag.
Leszögezte, hogy az említett eset nem történhetett meg. Nem akar kibújni a felelısség alól,
valószínőleg az ı hibája, hogy késın jutottak el hozzá az ilyen jellegő információk. A
vállalkozók, illetve a város vezetıivel megtartott egyeztetés arról gyızte meg, hogy az
önkormányzat képviselıi, és a vállalkozók is segítıkészek a probléma megoldásában. A feltett
kérdésre válaszolva elmondta, hogy más településen is van bőnügyi szám emelkedés, de nem
ilyen mértékő. A Kenderesen tapasztalható emelkedés sajnos személyi felelısségre vezethetı
vissza, amely miatt az említett intézkedésekre volt szükség, melyet – szükség esetén – további
is követhet.
BOGDÁN PÉTER a városırség az „Út a munkához” program keretében mőködik, mely
költségének 95 %-át az állami költségvetés, 5 %-át pedig az önkormányzat fedezi.
MAGYAR ISTVÁN: azt kérdezte, hogy az említett intézkedésekkel miért kellett eddig várni?
Úgy gondolja, hogy a Képviselı-testület eddig is tett lépéseket, hogy a helyzet javuljon. A
rendırség munkájáról szóló 2007. évi beszámolót a Képviselı-testület nem fogadta el, mivel
úgy ítélte meg, hogy a meglévı problémák nem megfelelıen lettek kezelve. Ennek a –
személyi felelısség mellett – a létszámhiány, a lakosság passzív hozzáállása és az összefogás
hiánya is oka lehet. Nagyon jó lenne, ha kialakulna egy stabil, aktív rendıri állomány, de
sajnos a rendırök „nem szeretik Kenderest”.
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FEJES ZOLTÁN személyes felelısségét elismeri. Egy évvel ezelıtt került a karcagi
Rendırkapitányság élére. Munkájához képet kapott a rendırkapitányság tevékenységérıl, a
hiányosságokról és negatívumokról, abban Kenderes ilyen vonatkozásban nem szerepelt. A
rendırhiány adott a kapitányság egész területén. Tekintettel arra, hogy nem kerültek felszínre
a problémák, három-négy hónapja szembesült a kenderesi helyzettel. Amikor megkeresték a
város vezetıi, illetve a vállalkozók a problémákkal,
megerısítették és meggyorsították
döntésében. Ahhoz, hogy a leghatékonyabb segítséget tudja nyújtani, kéri, hogy személyesen
neki jelezzék a felmerült problémákat.
GÁL SÁNDORNÉ: a vállalkozók nevében ık keresték meg az önkormányzatot a tarthatatlan
helyzettel kapcsolatban. Javaslatot is tettek a megoldásra. Elképzelésük szerint az
önkormányzatnak fizetett városıröket kellene felvennie, akik Czakó István vezetésével látnák
el a feladatot. A Polgármesteri Hivatal elzárkózott a kérésük elıl azzal, hogy nincs rá anyagi
fedezet. Felvetıdött alapítvány létrehozása is a mőködtetésre. A vállalkozók felajánlották,
hogy anyagi és egyéb segítséget nyújtanak, de ık egyedül az alapítványt mőködtetni nem
tudják, mivel évente 15 millió Ft költséget jelentene. Úgy gondolják, hogy ez nem csak a
vállalkozói kört, hanem az egész várost érintı probléma, ezért elsısorban az önkormányzat
feladata lenne megoldani a kérdést. Várná a képviselı-testület tagjainak javaslatait,
átcsoportosításra, vagy egyéb más elképzelésre. A Polgárırség tagjai nem hivatásos dolgozók,
hanem szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy a város lakosságát védjék. Nem lehet elvárni
tılük, hogy munkájuk mellett minden éjszaka szolgálatba legyenek. Arra kaptak ígéretet a
város vezetésétıl, hogy talán a jövı évi költségvetésbıl tudnának anyagi támogatást
biztosítani. Megítélése szerint ez a súlyos probléma nem várhat a jövı évig, ezt napokon belül
meg kell oldani. Kapitány úrtól ígéretet kaptak arra, hogy Kenderes nagyobb figyelmet kap,
amelyet már éreznek is, és reméli, hogy ez folytatódni fog, és nemcsak ígéret marad. A
jelenlévık figyelmébe ajánlja, hogy 2010-ben az önkormányzatok pályázhatnak
településırség létrehozására. Megismételte, hogy a vállalkozók segítséget fognak nyújtani,
de- mivel az egész várost érintı problémáról van szó- nem csak az ı feladatuk a probléma
megoldása.
GÁL SÁNDOR: a vállalkozók egyértelmően Czakó István személyét támogatják a városırség
vezetıjének. Véleménye szerint a jelenlegi városırök tovább foglalkozatásának nincs értelme.
Hajlandóak lennének az új városırség munkáját segíteni gépkocsi, üzemanyag biztosításával
és egyéb módon is, de azt ne várja senki tılük, hogy ık oldják meg a problémát.
CSEH JUDIT: a református egyház lelkészi hivatalánál ebben az évben már több alkalommal
volt betörés, a kár jelenleg már milliós nagyságrendő. 2009. júniusában a Képviselı-testület
segítségét kérte a saját, illetve az egyházközség ingóságainak megvédése érdekében. A
Képviselı-testület 180/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatában fogalmazta meg a feladatokat.
Arról érdeklıdött, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen elkészült-e a koncepció a
bőnmegelızés és bőnüldözés tekintetében, illetve a polgármester úr tapasztalatszerzés céljából
felvette-e a kapcsolatot Érpatak és Jánoshida polgármesterével? Azt kérdezte, hogy milyen
joga van az állampolgárnak, a vállalkozóknak megvédeni a vagyonukat?
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FEJES ZOLTÁN: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ha egy erıs és stabil rendırség áll a
lakosság szolgálatában, akkor a lakosságot meg tudják védeni. Sajnos a lelkészi hivatalba
történt sorozatos betörések ıt is nagyon zavarják. Kéri a Képviselı-testülettıl, hogy az új
vezetésnek adjanak bizalmat. Ígéri, hogy látványos és gyors javulás fog bekövetkezni az
elkövetkezendı idıszakban, tervei szerint legkésıbb január 1-ig. A változást nem tudja
megígérni egyik napról a másikra. A település életébe sajnos nagyon negatív idıszak ez, de
kéri a bizalmat. Saját felelısségét abban látja, hogy nem hamarabb hozta meg a szükséges
intézkedéseket, de nem rendelkezett megfelelı információkkal.
BAKTAI KÁLMÁN: szimpatikus számára kapitány úr megnyilvánulása. Úgy gondolja, hogy
a Képviselı-testület tagjainak is meg kellene vizsgálni saját felelısségüket a kialakult helyzet
miatt. İ személy szerint öt évvel ezelıtt kezdeményezte a városırség létrehozását, ezzel
kapcsolatban felvette a kapcsolatot Tiszabura polgármesterével, aki tájékoztatót tartott az
akkori polgármester úrnak. Tiszaburán a városırség létrehozásával negyedére csökkent a
bőnözés. Sajnos az akkori polgármester úr nem támogatta a kezdeményezést. A kialakult
helyzet megoldására kellene fókuszálni. Személy szerint ı is megpróbált tenni lépéseket.
Legutóbb javasolta a Képviselı-testület tagjainak, hogy járırszolgálatban vegyenek részt.
Egyetért azzal a véleménnyel, hogy nemcsak a vállalkozóknak a feladata, hanem a
képviselıknek, a város vezetıinek is. Az önkormányzat jelenlegi helyzete nem teszi lehetıvé
az anyagi támogatást. A pillanatnyi helyzet hatékony kezeléséhez támogatja a városırök
vezetésével megbízni Czakó Istvánt. Az ı személye biztosítékot nyújtana arra, hogy pozitív
változások történjenek a településen.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: van-e arról statisztika, hogy az elkövetett bőncselekmények és a
városırség beosztása között összefüggés lenne?
MAJZIK JÓZSEF: ilyen statisztikával nem rendelkezik, de utólag vissza lehet keresni a
beosztásokat. Nem minden esetben kapott információt az elkövetett bőncselekményekrıl.
Konkrét megkeresés sem volt, hogy ilyen összefüggést keressen.
MAGYAR ISTVÁN emlékeztetett mindenkit arra, hogy jelenleg három bőnmegelızéssel
kapcsolatos csoport dolgozik a településen, és ez mellett történnek a bőncselekmények. Bízik
a változásokban. Meglepıdve tapasztalta, hogy hétfın tudták a rendırök, hogy kihez kell
menni. Mi hiányzott ahhoz, hogy egy fél évvel ezelıtt ez megtörténjen?
FEJES ZOLTÁN: megítélése szerint a településen kb. hat ember érintett ezekben az
ügyekben. Sajnos „homok került a gépezetbe”, ezért került sor a már említett változásokra.
Egyetért az észrevétellel.
BORDÁS JÓZSEF: a leendı ırsparancsnok úr elképzeléseirıl érdeklıdött, amelyet a
közeljövıben kíván végrehajtani.
DR BUTYKA LÁSZLÓ: rendır ırnagy, jelenleg a Szolnoki Rendırfıkapitányság felderítési
osztályán dolgozik. Elıtte Törökszentmiklóson bőnügyi osztályvezetıként dolgozott. Az
ottani eredményekrıl elmondta, hogy igen jó eredményeket értek el a rablás, testi sértések
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vonatkozásában 80-90-100 %-os volt a felderítettség. A lopások visszaszorítását az
állampolgárok segítségével érték el. Ennek keretében megpróbáltak jelzırendszert kialakítani,
ide tartozik az ún. „néma riasztó” felszerelése is. A kisújszállási rendırörs vezetıjeként
tárgyalt a Megyei Rendırfıkapitányság illetékeseivel, ennek eredményeként a Bevetési
osztály másfél-két hónapot fog eltölteni a térségben, elsısorban közbiztonsági rendıri
munkát fognak végezni. Meg kell oldaniuk a 24 órás feljelentés felvételt, akkor is, ha az nem
halaszthatatlan nyomozati cselekményt takar. Ennek kidolgozása folyamatban van, illetve a
gyors reagálást kell fejleszteni. A meglévı rendıri erık mellé segítséget kér a REBISZ—tıl,
akik a közbiztonság érdekében nagy segítséget tudnak nyújtani. A városırség, a polgárırség
mőködését mindenképpen hasznosnak tartja. A bőnügyek felderítésében más jellegő
nyomozati munkát is igénybe kíván venni. Reméli, hogy sikeresen együtt tudnak dolgozni.
VERESNÉ NAGY MARGIT: az elmondottakból úgy tőnik, hogy biztosított lesz az állandó
rendıri jelenlét a városban. Azt szeretné, ha rend és nyugalom lenne Kenderesen. A
bőnmegelızés érdekében egyenlı elbírálásra és folyamatos rendıri jelenlétre van szükség.
CSEH JUDIT: azt kéri, hogy ne szítsák mesterségesen azt az ellentétet, amely az egész
országot érinti, ehhez kéri Penti Gusztáv , illetve a cigánykisebbségi önkormányzat segítségét
is.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: úgy látja, hogy külön-külön mindenki tett lépéseket, csak együtt
dolgozni nem tudtak. Azt gondolja, hogy eredményt csak összefogással tudnak elérni.
TAPASZTÓ SZABOLCS: nagyon bonyolult a helyzet, melynek megoldását folyamatosan
keresik. A helyi gondok közül kiemelte, hogy a városırség jelenleg kevesebb létszámmal
mőködik a megengedettnél, mivel a 350 ember közül nem volt 16 fı arra alkalmas személy. A
polgárırök felvetését jogosnak tartja, miszerint ık szabadidejüket feláldozva végzik a
járırszolgálatot térítés nélkül, a városırök pedig pénzért nem megfelelıen végzik
munkájukat. Az önkormányzat keresi a megoldást. Abban bízik, hogy megerısített
szolgálatot végez a rendırség a városban. .
KROKAVECZ LÁSZLÓ: jó munkát kívánt a leendı ırsparancsnok úrnak. A különbözı
szervezetek összefogása, koordinálása kiemelten fontos feladat.
PENTI GUSZTÁV szintén az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Véleménye szerint a
különbözı szervezeteknek szorosan együtt kellene mőködni, a járırszolgálatot közösen
kellene beosztani, és segíteni kellene egymás munkáját.
GÁL SÁNDORNÉ: arról érdeklıdött Penti Gusztávtól, hogy mikor számolt be a
Bőnmegelızési csoport munkájáról a Képviselı-testületnek?
PENTI GUSZTÁV: a tavalyi évben készített beszámolót a Képviselı-testületnek a szervezet
tevékenységérıl .
SZATMÁRI TIBOR: Bánhalmán a városırség jól mőködik, azt kérné, hogy azt ne szüntesse
meg a Képviselı-testület. A mőködésük során,- a lakosság összefogásával – igen jó
eredményeket értek el.

-
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: szeretné megkérni Majzik Józsefet, aki a városırök irányítását végzi,
adjon tájékoztatást arról, hogy ı hogyan látja munkájukat.
MAJZIK JÓZSEF: a városırséggel szemben az elsı idıkben igen nagy volt a bizalom. A
rendırség nem hivatalos álláspontja szerint kezdetben csökkentek a betörések, lopások,
besurranásos bőncselekmények, a nagyobb volumenő cselekmények viszont egyre inkább
elszaporodtak. Kapott információkat a városırök tevékenységével kapcsolatban, de erre
vonatkozóan nincs semmiféle bizonyíték. A városırség létrehozásakor olyan elvárást
fogalmaztak meg, hogy szolgálatuk során legyenek jelen a közterületen, figyeljenek,
jelezzenek bőncselekmény észlelése esetén. Azok az emberek, akikkel probléma volt, már
nem dolgoznak a csoportban. Azt elismeri, hogy szakmai irányításuknak szigorúbbnak
kellett volna lenni.
CSEH JUDIT: a városırség minden esetben idıben „mozdul”, nekik maximálisan segítettek,
ezért jó a tapasztalata munkájukkal kapcsolatban.
TURI JÁNOS: a kialakult súlyos helyzetért a rendırség, az önkormányzat és a polgárırség
közös felelısségét látja. A polgárırség munkájáról még nem esett szó, ezért kéri Czakó István
véleményét, hogyan látja a polgárırség szerepét, feladatait, illetve miben látja a megoldást.
CZAKÓ ISTVÁN: a városırség megalakulásakor Majzik Józseffel egyeztették a munkát.
Rossz fényt vetett kapcsolatukra az, hogy járırözéseik során több alkalommal tapasztalták,
hogy a városırök munkaidejükben, munkabérért nem csináltak semmit. A polgárırség 15
fıvel mőködik. A csoport tagjainak munkahelyük van, ezért csak a szabadidejüket feláldozva
tudnak szolgálatot adni, ık ennél többet nem tudnak tenni. A vállalkozók elképzelései szerint
a csoport vezetését társadalmi munkában, szabadidejében nem tudja ellátni. A polgárırök
segíteni tudják a munkát, de egyértelmően több rendır kell a településre. Ha az önkormányzat
nem tud segíteni, nem tudja ellátni azt a feladatot, amire a vállalkozók kérték.
CSEH JUDIT: a helyzet javulásához erkölcsi szintő emelkedésre lenne szükség.
TURI JÁNOS: a városırség mőködésével kapcsolatban pontos információ nem áll a
nem tettek eleget az
Képviselı-testület rendelkezésére, és nem bizonyított, hogy
elvárásoknak. Amennyiben megszüntetésre kerül a városırség, akkor mi lesz a jövıben? Nem
lát olyan megnyugtató irányt, amely felé el tudnának mozdulni. Alapvetı hibának a rendıri
jelenlét hiányát tartja.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nem érti, hogy miért kellene most dönteni a városırség
megszüntetésérıl. Az sem tudja, hogy van-e összefüggés a bőncselekmények megszaporodása
és a városırség létrehozása között. A döntés elıtt át kell gondolni és meg kell vizsgálni a
lehetıségeket.
GÁL SÁNDOR: nemcsak a vállalkozók vagyonát akarják megvédeni az újonnan megalakuló
városırséggel, hanem az egész lakosságét. A jelenleg közcélú foglalkoztatásban mőködı
városırség alkalmatlan a feladat ellátására.

-

CSEH JUDIT megismételte, hogy
kapcsolatban.
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neki jó tapasztalata van a városırség munkájával

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az a javaslata, hogy vizsgálják meg a városırség mőködésének
következı három hónapját, amely egyfajta referenciaként is szolgálhat. Azoknak az
embereknek, akik városırként dolgoznak, mindenképpen ellátást kell biztosítani, és ezért
most munkát kérnek. A városırség létrehozása egyfajta próbálkozás volt az önkormányzat
részérıl. A rendırség alapvetı feladata a közrend, közbiztonság fenntartása, ezért a
rendırségtıl joggal elvárható, hogy erısödjön a város közbiztonsága. Ehhez Kenderes város
önkormányzata, a lakosság, és civil szervezetek segítséget tudnak nyújtani. A polgárırség
tagjai társadalmi munkában látják el feladatukat, amelyet olyan formában lehet elismerni,
hogy a támogatóktól, szponzoroktól befolyó támogatásokból juttatást biztosítanak, vezetı
testületük döntése alapján. Abban látja a legnagyobb hibát, hogy a bőnmegelızés érdekében
létrejött három szervezet koordinálása nem biztosított, nincs olyan személy, aki a három
szervezetet úgy összehangolja, hogy a nap 24 órája le legyen fedve emberekkel. Az
önkormányzat erre a feladatra az állami költségvetésbıl normatívát nem kap.
MAGYAR ISTVÁN: véleménye szerint nagyon nehéz elhivatott és elkötelezett városırökkel
dolgozni. A városırök és polgárırök szerepe csak a segítségnyújtás, elsıdleges a rendırök
számának növelése. Az ı megítélése szerint a városıröket csak éjszakai munkára kellene
vezényelni. Ha van egy stabil rendıri állomány, ahhoz lehet igazítani a segítı szervezetek
összehangolt munkáját.
POZSONYI IMRE: azt kérdezte, hogy az önkormányzat költségvetését nem lehet módosítani
a fent tárgyalt okok miatt? Áldozni kellene a városnak erre a feladatra, és ennek prioritásának
kellene lennie. Hathatós segítséget olyan emberek, illetve szervezet tudna nyújtani – a
rendırség mellett – aki megfelelı kontroll mellett, felelısséggel végzi munkáját. Kapitány úr
segítségét kéri abban, hogy a helyi újságban tájékoztassa a lakosságot arról, hogy hogyan
védekezzen a bőncselekmények ellen.
FEJES ZOLTÁN: minden esetben az adott cselekmény során kell dönteni, fikciókra nem
lehet mondani semmit.
KROKAVECZ LÁSZLÓ az a javaslata, hogy a közterület-felügyelı, polgármester úr és a
polgárırség vezetıje együttesen tárgyalják meg a lehetıségeket, a városırség létszámát
csökkentsék le olyan szintre, hogy az éjszakai járırözés továbbra is biztosított legyen, továbbá
a polgárırség további támogatását javasolja – lehetıség esetén. Javasolja továbbá, hogy
minden héten történjen egyeztetés polgármester úrnál a polgárırség, illetve városırség
vezetıjével, adott esetben a KMB-es kollégával, a következı hét teendıirıl.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: megismételte, hogy most nem lehet ebben a kérdésben dönteni, mivel
meg kell keresni azokat a forrásokat, amelyekbıl pénzt tudnak biztosítani.
BOGDÁN PÉTER: felkérte Majzik Józsefet, hogy készítsen összesítést a városırség elmúlt
hat hónapjának mőködésérıl.

-

9–

MAJZIK JÓZSEF: a városırök foglalkoztatásának is vannak jogi keretei, a pihenıidıket be
kell tartani. Ahhoz, hogy a járırszolgálat folyamatosan mőködjön – bekalkulálva a
szabadságokat, illetve esetleges táppénzeket is – minimum 12 fı szükséges. Véleménye
szerint a nappali szolgálatra is szükség van, a házaló árusok, és hasonló egyének kiszőrésére.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a járırszolgálatnak este 10 órától reggel 6 óráig látja értelmét. A
nappali idıszakban a lakosság aktívabb hozzáállására lenne szükség.
FARKAS ISTVÁNNÉ: tapasztalata az, hogy a rendırségnek bejelentett gyanús gépjármő
miatt ık kerültek kellemetlen helyzetbe.
DR BUTYKA LÁSZLÓ: az ilyen jellegő bejelentéseket köszönettel veszi a rendırség.
CSATÁRI LAJOS :teljes bizalommal van a rendırség irányába. A bőnüldözés alapvetıen
rendırségi feladat. Bízik benne, hogy a kapitány úr által vázolt elképzelések és változások
pozitív változásokat hoznak. A kialakult helyzetet tekintve nagyon bonyolult és összetett
kérdésrıl van szó. Az erkölcsi, szellemi és lelki leépülés a magyar társadalom egészére
jellemzı. A legfontosabb az, hogy a rendırség megtesz mindent, ami tıle telik, és ı hisz a
rendırségben. Egyetért azzal az elképzeléssel, hogy a Képviselı-testületnek koncepciót
kellene felállítani a város lelki, szellemi és erkölcsi felemelkedése érdekében.
BOGDÁN PÉTER lezárta a vitát azzal, hogy a Képviselı-testület megbízza Majzik József
közterület-felügyelıt, készítsen tájékoztatót a városırség mőködésének elmúlt hat hónapjáról.
Megnyugtatónak tartja, hogy a rendıri létszám növekedni fog október 1-tıl, reméli, hogy a
felvázolt tervek megvalósulnak.
CSEH JUDIT: lakossági fórum összehívását javasolta, ahol az érintettek elmondhatják
problémáikat.
MAGYAR ISTVÁN: fontosnak tartja, hogy a hónap végéig vagy lakossági fórumon, vagy a
Képviselı-testület ülésén még egyszer tárgyaljanak a kérdésrıl, és akkor döntsön a testület a
városırség további mőködésérıl is.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a város közbiztonságának
javítás és 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 195/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
Kenderes város közbiztonságának javításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a város
közbiztonságának helyzetérıl szóló napirendet.
A Képviselı-testület továbbra is kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság
megerısítését.
Ennek érdekében – figyelemmel a vállalkozók és valamennyi állampolgár
kérésére – további feladatként határozza meg az alábbiakat:

-
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A közterület-felügyelı a soron következı testületi ülésre készítsen beszámolót a
városırség eddigi tevékenységérıl
Felelıs: Majzik József közterület-felügyelı
Határidı: 2009. szeptember 30.

-

Szorgalmazni kell a rendırırs felállítását és a rendıri létszám bıvítését
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: azonnal

-

A polgármester heti rendszerességgel tájékozódjon a polgárırség, városırség és a
Bőnmegelızési csoport tevékenységérıl és törekedjen a három csoport munkájának
összehangolására.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: azonnal

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Majzik József közterület-felügyelı, Helyben
3./ Czakó István Polgárırség helyi vezetıje, Kenderes, Szent István út 57.
4./ Penti Gusztáv Bőnmegelızési csoport vezetıje, Kenderes, Damjanich út 20.
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
A napirend megtárgyalása elıtt Krokavecz László és Magyar István képviselı eltávozott
az ülésrıl, így a jelenlévı képviselık száma 11 fı.
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. elsı félévi költségvetésének
végrehajtásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Ila Erzsébet, a Pénzügyi Bizottság
elnöke.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az önkormányzat
2009. évi elsı félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló elıterjesztést, melyet a
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. Az ülésen megtárgyalták az élelmezési
nyersanyagköltség megállapításáról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló
rendelet-tervezeteket is, melyet a bizottság szintén elfogadásra javasol a testületnek.
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Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: felkérte Bíró Csabát, hogy az írásos elıterjesztésen túl adjon szóbeli
tájékoztatást a költségvetés jelenlegi helyzetérıl.
BÍRÓ CSABA: az írásos anyag az önkormányzat költségvetésének 2009. június 30-ig
teljesített adatait tartalmazza. A kiadások számadatait tekintve úgy tőnik, hogy jó az
önkormányzat pénzügyi helyzete, de ahhoz, hogy teljes képet kapjanak, látni kell a lejárt,
kiegyenlítetlen számlák nagyságát is. A bevételek teljesülése közel idıarányos, viszont az
önkormányzat 2009.évi költségvetését 78.384 ezer Ft mőködési forráshiánnyal tervezte. A
forráshiány összegével egyezıen pályáztunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
önkormányzatok támogatására, valamint a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb
támogatására. A pályázaton az önkormányzat 5 millió Ft összegő forrásban részült a
mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásából. A folyószámla hitelkeret
összege 110 millió Ft. Munkabérhitel felvételére eddig minden hónapban kényszerültünk,
ennek félévi záró állománya 37 millió Ft volt. Záró pénzállományunk a félév végén 32 millió
Ft, a tavalyi 20 millió Ft-tal szemben. Sajnos a lejárt szállítói tartozások állománya és a
késedelmük folyamatosan növekedett. Benyújtottunk pályázatunkat az Államkincstárhoz a
mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának második ütemére. A 9. számú
mellékletben szereplı igen magas arányú bevételi teljesítés, gyakorlatilag technikai jellegő
fıkönyvi elszámolást jelent.
BODA ZOLTÁN az önkormányzati hiány összegérıl érdeklıdött, valamint azt kérdezte, hogy
mit jelent, valamint mibıl ered a hiány. Négy-öt évvel ezelıtt az önkormányzatnak nem volt
költségvetési hiánya és ez most mivel magyarázható?
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat forráshiánya 78.384 ezer Ft., amely a kiadások és bevételek
közötti különbséget jelenti. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a fıberuházóval
szembeni követelésünk a 78 millió Ft-os hiányban nem szerepel.
BODA ZOLTÁN: ilyen összegő hiány mellett az a kérdése, hogy az önkormányzatnál a
köztisztviselık részére sor került-e a 13. havi illetmények, ruhapénz, étkezési hozzájárulás
kifizetésére?
BÍRÓ CSABA: a jogszabályban elıírt, kötelezı juttatások kerültek kifizetésre a
köztisztviselık részére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelenleg a még kötelezıen járó étkezési utalványt sem tudják fizetni.
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elıterjesztésben szereplı adatok tények, amelyet elfogadásra
javasol.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT :a költségvetési tartalékok növekedésérıl kért bıvebb
tájékoztatást.

-
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BÍRÓ CSABA: a költségvetési tartalék mérlegtétel, mely a források között az elızı évi
pénzmaradványt mutatja. Ez nem egyezik meg a költségvetésbe betervezett tartalékkal, amely
nem mérlegtétel.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 196/2009.(IX.9.)Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtását
968.875 ezer Ft bevétellel
957.165 ezer Ft kiadással
a 2., 3 és 9 számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület.
2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4 és 9/a
számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint:
275.060 ezer Ft
- személyi jellegő kiadások:
- munkaadókat terhelı járulékok:
88.864 ezer Ft
165.081 ezer Ft
- dologi jellegő kiadások:
- ellátottak pénzbeli támogatása:
1.245 ezer Ft
- speciális célú támogatások
421.806 ezer Ft
- kijelölt felhalmozási kiadások:
21.231 ezer Ft
- függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások:
- 16.122 ezer Ft
- foglalkoztatott létszám:
346 fı
3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3.
és 9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint:
- mőködési bevételek:
264.744 ezer Ft
- támogatások:
381.915 ezer Ft
- kiegészítések, visszatérülések:
2.781 ezer Ft
- felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
1.312 ezer Ft
- támogatásértékő bevételek:
26.654 ezer Ft
- véglegesen átvett pénzeszközök:
17.146 ezer Ft
- támogatási kölcsönök visszatérülése.
224 ezer Ft
- hitelek (halmozottan):
317.468 ezer Ft
- függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek:
- 43.369 ezer Ft
4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a
tervezett határidıkre biztosítani szükséges.
5. A második félévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos
pénzellátás érdekében:
- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani.
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek
beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül
az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2009 december 31-re a Képviselıtestület elé kell terjeszteni.
- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2009. évi
forrásaiból keletkezı bevételek érdekében az oktatási intézmények a feladat

-

-
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mutatókat pontosítsák és a szükséges korrekciókat végezzék el 2009. október
31-ig.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Intézményvezetık, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(IX.17.) rendelete az
élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a rendelet módosítását az egységes bölcsıde-óvodai
intézményegység létrehozása indokolta. A bölcsıdés korú gyermekeknek részére napi
négyszeri étkezést kell biztosítani. A díjak megállapításánál törekedtek arra, hogy ne legyen
nagy különbség a térítési díjakban az óvodás és a bölcsıdés gyermekek között.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
16/2009.(IX.17.) rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s , 2009. szeptember 9.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
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

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(IX.17.) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak
személyi térítési díjának megállapítására
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
17/2009.(IX.17.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,
és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s , 2009. szeptember 9.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyes rendeleteinek a
belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggı
jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a 25/2005.(X.20.) számú, a közigazgatási
hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl szóló rendelet-tervezet elfogadására
Kérdés, hozzászólás nem volt.

-
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
18/2009.(IX.17.) rendelete
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyes rendeleteinek a
belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel
összefüggı jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a 25/2005.(X.20.)
számú, a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s , 2009. szeptember 9.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

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 az Aditus Zrt-vel fennálló megbízási szerzıdés módosítására
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály.
OROSZ MIHÁLY: az önkormányzat jelenlegi nehéz pénzügyi helyzete tette indokolttá az
Aditus Zrt-vel megkötött keretszerzıdés felülvizsgálatát. Az Aditus Zrt-vel folytatott
tárgyalások eredményeként átmeneti megoldásként – 2009. október 1. napjától 2010. március
30. napjáig – felfüggesztésre, szüneteltetésre kerül a havi díjfizetési kötelezettség. Uniós
pályázat írása esetén a cég a keretszerzıdésben meghatározott díjnál jóval kedvezıbb sikerdíj
sávot határoz meg.
Hozzászólások

-
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: amennyiben jól értelmezi az elhangzottakat az Aditus Zrt. a
továbbiakban nem követi figyelemmel a pályázati lehetıségeket, de ha szükséges megírja a
pályázatot.
OROSZ MIHÁLY: az Aditus Zrt. továbbra is figyelemmel kíséri és meg is írja a
pályázatokat.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a kiajánlott pályázati lehetıségek közül a pályázatíró csoport
választotta ki, hogy melyik pályázat kerül benyújtásra?
OROSZ MIHÁLY: minden egyes pályázat benyújtásáról a képviselı-testület dönt. A
pályázati célokat többnyire az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott
fejlesztési elképzelések alapján választják ki.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy munkahely-teremtési lehetıségre írtak-e ki
pályázatot.
OROSZ MIHÁLY: sajnos kifejezetten munkahelyteremtést szolgáló pályázati lehetıség nincs
sem az önkormányzatok, sem a vállalkozói kör számára.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
megbízási szerzıdés-módosítás megkötésére az Aditus Zrt-vel
Kenderes Város Önkormányzata az Aditus Zrt-vel történı megbízási
szerzıdés-módosítás megkötésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta.
A képviselı-testület a szerzıdés megkötésével Bogdán Péter polgármestert
bízza meg.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

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 a pályázatírással kapcsolatos egyes dokumentumok módosítására
Kérdés, hozzászólás nem volt.

-

a)
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Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának Európai Uniós és hazai forrásokkal
kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzata

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 198/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Uniós és hazai forrásokkal kapcsolatos
pályázat figyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzatának elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzata az Európai Uniós és hazai forrásokkal
kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzat
elfogadásáról szóló elıterjesztést megtárgyalta, és azt a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

b)

Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és
Mőködési Szabályzata

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 199/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti
és Mőködési Szabályzatának a pályázatírással kapcsolatos módosításairól
szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
c)

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ../2009.(IX.17.) rendelete
Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
10/2008.(VII.30.) rendeletének módosítására
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
19/2009.(IX.17.) rendelete
Kenderes Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
10/2008.(VII.30.) rendeletének módosítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s , 2009. szeptember 9.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Magyar István képviselı 17 óra 30 perckor visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 12 fı.

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

Elıterjesztés az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi
tantervének módosításáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 200/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének
módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az Apáczai
Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának és helyi tantervének
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 5331 Kenderes, Szent
István út 36.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.–

9. 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 maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezésérıl
Szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az átszervezett osztályokban eltérı nyelvet tanulnak a
gyerekek. Az 5. e osztály angol, az 5. a osztály német nyelvet tanul, az átszervezés
következtében az 5. e osztály lépi túl a maximális osztálylétszámot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
Apáczai Csere János Általános Iskola maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezésére vonatkozó kérelmét, és az 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú
melléklet 7. pontja alapján engedélyezi a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan
az átszervezett osztályokban ( 5. a , 5. e ) a maximális osztálylétszám túllépését.
Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 5331 Kenderes, Szent
István út 36.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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10. 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 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
való csatlakozásról 2010. évre
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat immár nyolc éven át minden évben csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Ez a pályázati forma lehetıséget teremt a hátrányos
helyzető felsıoktatási hallgatók számára ösztöndíj elnyerésére. A pályázati rendszerben való
részvétel önkéntes. Az önkormányzat abban az esetben csatlakozhat az ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához, ha az általános szerzıdési feltételek elfogadását igazoló nyilatkozatot
az OKM Támogatáskezelı részére 2009. szeptember 30-ig eljuttatja.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ elmondta, hogy az elmúlt évben a Megyei Önkormányzat az ígéretek
ellenére nem biztosított támogatást az ösztöndíjpályázathoz.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a döntésnél a képviselı-testületnek figyelembe kell venni, hogy a jövı
évi költségvetésbıl tudja-e biztosítani 2010. évben az ösztöndíjpályázat támogatásához
szükséges forrást.
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint némi segítséget csak jelent a fiataloknak ez a
támogatási forma, ezért javasolta, hogy 2010. évben is csatlakozzon az önkormányzat az
ösztöndíjpályázathoz.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 202/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról
2010. évre
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló,
egyetemi és fıiskolai hallgatók, továbbá felsıoktatási intézménybe jelentkezni
kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2010. évre.
A kiírás határideje: 2009. október 1.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Errıl: 1./ OKM Támogatáskezelı Felsıoktatási Pályázatok Osztálya
1244 Budapest, Pf.: 920
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 5000 Szolnok,
Kossuth L. út 2.
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3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.-

11. 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
elfogadására

Kenderes

Város

Önkormányzat

Közbeszerzési

Szabályzatának

Hozzászólások
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseinek
szolgáltatásával nem minden esetbe van megelégedve. Jelenleg a tejszállítókkal van gondja,
érdeklıdött, hogy a van-e lehetıség a panaszok orvoslására.
KONCZ ÉVA a szerzıdés természetesen lehetıséget biztosít az esetleges panaszok
kiküszöbölésére. A panaszokat azonnal, írásban kell jelezni a hivatal és a szállító felé. Az áru
átvételekor jegyzıkönyvben kell rögzíteni, hogy mely termékkel van gond, és az milyen
okból nem megfelelı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
elıterjesztést, és a 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a Közbeszerzési Szabályzatot a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja, mely 2009. szeptember 10. napján lép
hatályba. Ezzel egyidejőleg a korábbi Közbeszerzési Szabályzat hatályát
veszti.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
2./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Önkormányzati intézmények
é r t e s ü l n e k. –

12. 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 Jász-Nagykun-Szolnok
okiratának módosításáról
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Szakképzés-szervezési

Társulás

alapító

Hozzászólás
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy mi indokolta az alapító okirat módosítását.
Véleménye szerint a döntés elıtt alaposabban át kellene tanulmányozni az anyagot.
BOGDÁN PÉTER a változások vastagítva szerepelnek az anyagban.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató szavazatával és 2 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásáról szóló
1993. évi LXXIX. törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot
hozza:
1./

A Képviselı-testület a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás alapító okiratát a következık szerint módosítja:
A társulás alaptevékenysége (feladatai) elé bekerül a következı szövegrész:
„Alaptevékenységi szakágazat: 856000 Oktatást kiegészítı tevékenység”

2./

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Jász-NagykunSzolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítását
jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jelen határozat 1. számú
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

3./

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi
nyilvántartást vezetı szervhez be kell nyújtani.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzési Társulás 5000 Szolnok,
Kossuth L. út 2.
értesülnek.–
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13. 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 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról
Hozzászólások
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
megállapodásába bele lehetne-e venni a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás és
gyógytestnevelési ellátás mellé a speciális fejlesztést. Az óvodába jelentkezett egy hallássérült
gyermek, akit az óvoda csak abban az esetben tud felvenni, ha az alapító okiratába belekerül a
hallássérült gyermekek fejlesztése. Az óvoda nem rendelkezik szurdopedagógussal, ezért ez a
feladat nem kerülhet be az alapító okiratba. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 2500
Ft/óra díjért vállalta a gyermek fejlesztését. Nem érti, hogy a társulás az ilyen speciális
fejlesztéseket miért nem biztosítja helyben, térítésmentesen.
BOGDÁN PÉTER: a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás soron következı ülésén felveti
ezt kérdést.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2009. (IX. 9.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
módosításáról

Megállapodás

Karcag Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. törvényre az alábbiak szerint dönt:
1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás III. fejezetének B/ Ágazati feladatok bekezdés 2. pontja helyébe az
alábbi 2. pont kerül:
„2. Közoktatási feladatok ellátása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában meghatározott
pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a Társulás az alábbiakat biztosítja:
− nevelési tanácsadás
− logopédiai ellátás
− továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
− gyógytestnevelés
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2. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás III. fejezetének B/ Ágazati feladatok bekezdés 4. pontjának a.) pontja az
alábbi alponttal egészül ki:

„ag.) átmeneti elhelyezés”
3. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás III. fejezetének B/ Ágazati feladatok bekezdés 4. pontjának c.) pontja
helyébe az alábbi c.) pont kerül:
„c.) A Társulás – a Társulás által alapított és fenntartott intézmények útján – a
következı ellátási szerkezetben biztosítja az a.) és b.) pont szerinti ellátásokat:
ca.) Karcag székhellyel mőködı intézménye útján:
- Karcag Város tag részére: aa.), ab.), ac.), ad.), ba.), bb.) pont szerinti ellátásokat
- Berekfürdı Község tag részére: aa.), ab.), ac.), ba.), bb.) pont szerinti ellátásokat
- Kunmadaras Nagyközség tag részére: bb.) pont szerinti ellátást
- Társulás valamennyi tagja részére: ae.), ag.) és az af.) pont szerinti ellátásokat
cb.) Kisújszállási székhellyel mőködı intézménye útján:
- Kisújszállás Város tag részére: aa.), ab.), ac.), ad.), ba.), bb.) pont szerinti
ellátásokat
- Kenderes Város tag részére: bb.) pont szerinti ellátást,
- a társulás valamennyi tagja részére: az ae.) és az ag.) pont szerinti ellátásokat.
cc.) Kunmadaras székhellyel mőködı intézménye útján:
- a Társulás valamennyi tagja, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós települések
részére: a bc.) pont szerinti ellátást.”
4. A Képviselı-testület utasítja a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Kistérségi irodáját a határozatból eredı feladatok végrehajtására.
Felelıs: Lırincz Mária gazdálkodási és kistérségi irodavezetı
Határidı: folyamatos
Errıl: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Lakhelyükön
2./ Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- pénzügyi és költségvetési irodavezetı, Karcag
- gazdálkodási és kistérségi irodavezetı, Karcag
értesülnek.-

14. 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) Karcagi Többcélú
helyettesítésérıl

Kistérségi
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Társulás

ülésein

résztvevı

polgármester

BOGDÁN PÉTER ismertette a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökének levelét,
melyben kérte a képviselı-testületet, hogy rendelkezzen a Társulási Tanács ülésein a
polgármester helyettesítésének rendjérıl.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával és egy fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2009. (IX. 9.) Kt. számú határozata
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás ülésein résztvevı polgármester helyettesítésérıl
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 5. § (2) bekezdése alapján a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásban
Bogdán Péter polgármester akadályoztatása esetén Tapasztó Szabolcs alpolgármestert bízza meg helyettesítésével.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Helyben
3./ Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
értesülnek.–

b) Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. kódszámú, akadálymentesítés
támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés
pályázatáról
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı.
OROSZ MIHÁLY: a pályázat benyújtásának határideje az elıterjesztésben tévesen szerepel,
így kérte annak 2009. szeptember 30-ra történı javítását. A képviselı-testület korábbi
döntésének megfelelıen elvégezték a pályázat benyújtásához szükséges elıkészítı feladatokat
a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésével kapcsolatban. A pályázati önerı mértéke 10
%. Az elkészített költségvetés szerint a projekt költsége bruttó 28.068.165,- forint, ebbıl a
pályázati kiírás szerint 2.806.817,- forint terhelné az önkormányzatot. A pályázatot várhatóan
a terv-ellenır beépítésével még módosítani szükséges.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 207/2009. (IX. 9.) Kt. számú határozata
az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. kódszámú, Akadálymentesítés támogatása (Egyenlı
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés pályázatáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Alföldi Operatív
Program 4.1.5. kódszámú, Akadálymentesítés támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés
a közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés pályázatáról szóló elıterjesztést
megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani.
A pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatal épületének komplex
akadálymentesítésére kerül sor. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének
költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén az önrészt 2010.
évi költségvetése terhére biztosítja.
Pályázati támogatás (90%)
Önerı (10%)
Összesen

25.261.3482.806.81728.068.165-

Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Mőszaki és pályázati csoport, Helyben
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.-

c)

Az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról

Szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az alaptevékenység kiegészítésre került az alábbiakkal:
„szakértıi vélemény alapján hallás- és mozgássérült gyermekek intézményes ellátásának
biztosítása; fejlesztésük speciális utazó szakemberek bevonásával, vagy külsı helyszínen”.
Amennyiben a mozgássérült gyermekkel heti két alkalommal kell foglalkozni, úgy a
konduktor az óvodába utazik, súlyosabb esetekben azonban a gyerekeket Debrecenbe kell
vinni fejlesztésre.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 208/2009. (IX. 9.) Kt. számú határozata
az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Óvodai Egység alapító
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okiratáról szóló 118/2009.(V.27.) Kt. számú határozatának módosításáról az
alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat XIV. pontja „A költségvetési szerv jogszabályban
meghatározott közfeladata:” az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. törvény alapján
biztosítja a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig az
óvodai nevelést, továbbá ellátja az egységes óvoda-bölcsıde feladatait is.”

2./

A „XV. A költségvetési szerv besorolása: 3. Feladatellátásához kapcsolódó
funkciója alapján: pont az alábbi szövegrésszel egészül ki: „ Önállóan mőködı
költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a Polgármesteri Hivatal
látja el az Együttmőködési Megállapodás alapján. Az intézmény, mint
szervezetileg önálló intézményegység szakmailag önálló.
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettese 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: a./ pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
 „Az óvodai nevelésben ellátható gyermekekkel együtt a legalább a
2. életévüket betöltött gyermekek közös nevelése
 Szakértıi vélemény alapján hallás- és mozgássérült gyermekek
intézményes ellátásának biztosítása, fejlesztésük speciális utazó
szakemberek bevonásával, vagy külsı helyszínen”

3./

A XIX. pont az alábbi felsorolással egészül ki:
„1.
óvodai csoportoknál: átlaglétszám 20 fı, maximális létszám 25 fı
2.
egységes óvoda-bölcsıde intézményegységnél: maximális létszám
20 fı, melyben a három év alatti gyermek száma maximum 5 fı”

4./

XX. pont elnevezése és tartalma a következıre változik: „XX. Férıhelyek
száma:”

Kenderes
Bánhalma

Óvodában

Egységes óvodabölcsıdei
intézményegységben

Összesen

124 fı
27 fı

15 fı + 5 fı
-

144 fı
27 fı

5./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

6./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

-

7./
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A határozat rendelkezései 2009. szeptember 1-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 118/2009.(V.27.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Óvodai Egység intézményvezetıje, Kenderes, Szent István út 60.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–

d) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális osztálylétszámának és
gyakorlati tanulócsoport létszámának megemelésérıl
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
maximális osztálylétszám és gyakorlati tanulócsoport létszám emelésre vonatkozó kérelmét.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 209/2009. (IX.9.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális osztálylétszámának és
gyakorlati tanulócsoport létszámának megemelésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális osztályés gyakorlati tanulócsoport létszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó
kérelmét, és az 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet 7. pontja alapján
engedélyezi a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan a 9.A, 11.É, 11.AB osztályok
létszámának növelését 20 %-kal.
Továbbá engedélyezi az alábbi osztályok gyakorlati tanulócsoport létszámának 15
fıre történı megemelését: 9.A, 9.G, 10.A, 10.C, 11.D, 11.G, 11.B, 12.V, 14.A.
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója,
5331 Kenderes, Szent István út 27.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

e)

A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium dolgozói létszámkeretérıl
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BÍRÓ CSABA tájékoztatásul elmondta, hogy a középiskola igazgatója a dolgozói
létszámkeretének az emelését kérte a képviselı-testülettıl. Jelenleg a költségvetésben
szereplı 80 fıs létszámot szeretné 92 fıre megemelni.
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy a meglévı státusz számot kérik megemelni,
vagy az üres álláshelyeket szeretnék betölteni.
MAGYAR ISTVÁN tudomása szerint az üres álláshelyekrıl van szó.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a pontos adatok ismerete nélkül ne szülessen döntés
ezen az ülésen.

f)

Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott
igazgatójának kérelmérıl

BOGDÁN PÉTER: Pardi Sándor igazgató azzal a kéréssel fordult az önkormányzat felé,
hogy a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a 2009/2010. tanévben levelezı
munkarendő, tanár- tantervfejlesztı tanár, mesterképzéséhez a képviselı-testület támogatását
kérje.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testületnek abban kell dönteni, hogy kíván-e tanulmányi
szerzıdést kötni az intézményvezetıvel.
MAGYAR ISTVÁN tudomása szerint a tandíj 150.000,- Ft/félév.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a pedagógus továbbképzés összegébıl nem lehet ezt a képzést
finanszírozni? Tudomása szerint a pedagógus szakvizsga, és a mestervizsga költsége
finanszírozható ebbıl a keretbıl.
ESZTERÓ IMRÉNÉ meg kell vizsgálni, hogy az iskola alapítványa tudja-e támogatni ezt a
képzést.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 210/2009. (IX.9.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatójának kérelmérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Pardi Sándor intézményvezetı kérelmét, és úgy döntött, hogy az
egyetemi tanulmányaihoz nem tud támogatást biztosítani.
Javasolja az intézménynek, hogy vizsgálja meg, hogy a pedagógus
továbbképzés elıirányzata felhasználható-e, illetve fedezetet nyújt-e
a képzés kiadásaihoz.

-

30

-

Errıl: 1./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola, és Kollégium
mg. igazgatója, Kenderes, Szent István út 27.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
értesülnek.–

g)

Kenderes Város Vízmő kérelmérıl

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elsı napirendi ponthoz kapcsolódva elmondta, hogy a vízmő
épületeibe is több alkalommal történt betörés, ami miatt szükségessé vált a riasztó rendszer
kiépítése. A szennyvíz-szolgáltatási díj ármegállapításakor 2 %-os fejlesztési költséghányad
került jóváhagyásra. A vízmő vezetıje, kérte a képviselı-testületet, hogy a 2 %-os fejlesztési
költséghányad terhére engedélyezzék a védelmi rendszer kiépítését.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 211/2009. (IX.9.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő épületeinek védelmi rendszerrel történı ellátásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul Kenderes
Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szennyvízszolgáltatási
díjak ármegállapításáról szóló 23/2008.(XII.30.) rendeletében megállapított
fejlesztési költséghányad terhére Kenderes Város Vízmő épületeinek
riasztó rendszerrel történı ellátásához.
Errıl: 1./ Kenderes Város Vízmő, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.-

h)

Kİ-SPEED Kft. kérelmérıl

BOGDÁN PÉTER ismertette a Kİ-SPEED Kft. kérelmét. A 2003. évi CXXVIII. törvény
III./A fejezete alapján, gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése céljából Fegyverneken
célkitermelıhely létesül. A kisújszállási elkerülı szakasz töltésanyag leszállításához
szükségük van a 4-es számú fıközlekedési útvonal azon szakaszára is, mely Kenderesen
keresztül halad. Ez naponta 80 kamion hétszeri fordulóját feltételezi. Ehhez a szállításhoz
kérik a Képviselı-testület hozzájárulását. A Kft. a megnövekedett forgalom által okozott
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károk enyhítésére különbözı fejlesztési munkák (esıvízelvezetı-csatornák tisztítása, utak
pormentesítése céljából kıszállítás) elvégzését ajánlotta fel.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint sürgısen el kell végezni a 4-es számú út mellett lévı
ingatlanok állapot felmérését.
ESZTERÓ IMRÉNÉ mi történik akkor, ha az önkormányzat nem adja hozzájárulását a
szállításhoz?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat hozzájárulása nélkül is megkezdik a töltésanyag
szállítását.
FODOR IMRE a szállítással kapcsolatban egyeztetést folytatott a Közútkezelı
Igazgatósággal, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy az önkormányzatnak nincs lehetısége
megakadályozni a szállítást, tekintettel arra, hogy országos közútról van szó. A Közútkezelı
Igazgatóságot is megkereste a Kft. Az igazgatóság elıírja számukra a részletes
állapotrögzítést, illetve annak 60 naponkénti felülvizsgálatát és a jelenlegi állapot
helyreállítását. Ugyanezt az önkormányzat is kérheti a Kft-tıl.
SZATMÁRI TIBOR véleménye szerint idı- és súlykorlátozást kell kérni annak érdekében,
hogy a gyerekek a reggeli órákban biztonságosan át tudjanak kelni a 4-es számú fıúton.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ arról érdeklıdött, hogy az állapotfelmérést az ingatlantulajdonosoknak
személyesen kell-e kérni, vagy az önkormányzat rögzíti a meglévı állapotot.
BOGDÁN PÉTER javasolta a szállításhoz történı hozzájárulást, tekintettel arra, hogy az
önkormányzat hozzájárulása nélkül is megkezdik a munkát de így lehetıség van a Kft. által
felajánlott munkák igénybevételére.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató szavazatával, 1 fı
ellenvéleményével, és 1 fı tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 212/2009. (IX.9.) Kt. számú határozata
Kİ-SPEED Kft. kérelmérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Kİ-SPEED Kft. kérelmét, és úgy döntött, hogy hozzájárul a 4-es
számú fıközlekedési út Kisújszállást elkerülı szakaszának építéséhez
szükséges töltés anyag szállításához a 4-es út településen átvezetı
szakaszán az alábbi kikötésekkel:
- az út menti ingatlanok részletes állapot felmérését el kell végezni a
kivitelezı cégnek a szállítás megkezdése elıtt, a felmerülı kárigények
megállapításához;
- a lakók nyugalmának biztosítása érdekében a szállítás reggel 7- és 22
óra között történjen;

- 32

-

-

a szállítás során reggel 7-8 óra között fokozott figyelemmel legyenek a
gyalogátkelıhelyekre.
A Képviselı-testület egyeztetést kér A KÖ-SPEED Kft képviselıitıl az általuk
felajánlott munkavégzésrıl

Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Pályázati Csoportja, Helyben
3./ Kİ-SPEED Kft. 1111 Budapest, Irínyi József út 47. fszt.4.
értesülnek.BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
BODA ZOLTÁN az általános iskola pedagógusai a július-augusztus havi túlóra és
helyettesítési díjakat megkapták, de kérné, hogy a képviselı-testület térjen vissza a májusjúnius és szeptember-október havi díjak kifizetésére. A képviselı-testület határozata alapján
szeptembertıl nincs lehetıség helyettesítési díj fizetésére. A helyettesítés elkerülhetetlen,
hiszen a gyermekek felügyelet nélkül nem maradhatnak, és a betegség miatt hiányzó kollégák
helyettesítését is meg kell oldani. Az osztály összevonás személyesen érintette. Tisztában van
azzal, hogy nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, és megszorításokra van szükség,
de úgy érzi, hogy az elvonások nem egyenlı mértékben érintik az intézményeket. Négy évvel
ezelıtt indították be a sport osztályt, nagyon sok energiát és munkát fektettek ebbe az
osztályba, amit az ötödik évre összevontak. Sajnálja, hogy ez megtörténhetett. Ez a tagozatos
osztály megyei bajnokságot nyert, és az országos versenyeken is eredményesen szerepelt. Az
osztály összevonás következtében nem tudják az eddigi színvonalat biztosítani a gyermekek
számára. Nem tudja, hogy hogyan várhatjuk ezektıl a gyerekektıl, hogy felnıttként
visszatérjenek erre a településre, amikor az alapvetı feltételeket, lehetıségeket sem kaphatják
meg az iskolától. A túlmunka és a helyettesítési díj kifizetését jogszabály írja elı, amit igen is
ki kell fizetni. Egyenlı bánásmódot, és egyenlı elbírálást kér a képviselı-testülettıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az általános iskolát a többi intézménnyel szemben nem érinti
hátrányosabban a megszorítás. Az önkormányzati intézmények közül az általános iskola kapja
a legtöbb önkormányzati támogatást a normatíván felül. A képviselı-testület nem határozta
meg, hogy mely osztályok kerüljenek összevonásra.
BODA ZOLTÁN nem az 5. osztály összevonásával, hanem magával az összevonással nem
tud egyet érteni. Teljesen mindegy, hogy melyik osztályokban végzik el az osztály
összevonást, az mindenképpen hátrányosan érinti a gyerekeket. Szeretné, ha számításokkal
lenne alátámasztva az összevonás eredményeként kimutatható megtakarítás mértéke. Az
összevonás feltételezhetıen nem csak az idei évet érinti, ezért úgy gondolja, hogy ez egy
megállíthatatlan és beláthatatlan következményekkel járó folyamat kezdete.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szerencsétlen jogalkotásnak köszönhetıen a közalkalmazotti és
köztisztviselıi törvény eltérı rendelkezéseket tartalmaz, melyek nem ugyanazokat a
lehetıségeket biztosítják a két közszféra részére. Elmondta, hogy a köztisztviselık részére
felfüggesztésre kerület a kötelezıen biztosítandó étkezési utalvány folyósítása, és több héten
keresztül helyettesítik a köztisztviselık egymást helyettesítési díj nélkül.
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BODA ZOLTÁN: a törvény által biztosított juttatások kifizetését meg kell oldani.
BÍRÓ CSABA: a költségvetést tervezhették volna hiány nélkül is. Az ÖNHIKI-s pályázat
benyújtásához volt szükség a hiány szerepeltetésére.
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy az összevonás hány évfolyamatot érintett.
BODA ZOLTÁN: jelenleg csak az ötödik évfolyamon történt összevonás.
ESZTERÓ IMRÉNÉ tudomása szerint a képviselı-testület nem hozott olyan döntést, hogy
össze kell vonni az osztályokat, csak azt határozta meg, hogy az intézménynek a költségvetési
keretén belül kell gazdálkodnia. Úgy gondolja, hogy gesztusértékő volt a képviselı-testület
hozzájárulása a 14- és 11 fıs elsı osztályok indításához.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a pedagógusoknál a kötelezıen adandó illetményelemek között
szerepel a minıségi bérpótlék, amit az iskolában a pedagógusok a tavaszi megszorítások óta
nem kapnak. Kérte ennek mielıbbi kifizetését.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az általános iskolának csökkenteni kellett a költségvetését és
ennek következtében került megvonásra a pedagógusoktól a minıségi bérpótlékot.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ az általános iskola azzal a feltétellel adta át a III-as számú épületét a
középiskolának, ha a képviselı-testület a játszóudvar bıvítésével megfelelı feltételeket
biztosít a gyermekek elhelyezésére. Jelenleg közel 400 gyermek van bezsúfolva minimális
mozgáslehetıséggel az udvarra. Kérte a képviselı-testületet a telekvásárlás mielıbbi
lebonyolítására. Érdeklıdött, hogy az egyházi iskola indításával kapcsolatban történt-e
elırelépés. Örömmel olvasta a kiküldött anyagban, hogy a múzeum bevétele az elıirányzatnál
magasabb összegre teljesült, ezért kérte a képviselı-testületet, hogy a pincehelyiség
bıvítésére 100 ezer forintot biztosítson a bevételbıl. Kérte, hogy hívják fel a vasbolt
tulajdonos figyelmét a bolt kirakatának tisztántartására, mivel az nagyon gusztustalan látványt
nyújt.
BOGDÁN PÉTER az iskola udvarának bıvítésével kapcsolatban elmondta, hogy több
tárgyalást folytatott a szomszédos ingatlan tulajdonosaival. A napokban megbeszélést folytat
az ÁFÉSZ képviselıjével is, akitıl kedvezményes áron tudna az önkormányzat területet
bérelni. Az ÁFÉSZ területe nem megosztható, ezért az értékesítés nem jöhet számításba.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a terület bérbevételével kapcsolatban fenntartási vannak. Amennyiben
az ÁFÉSZ 1-2 évben belül értékesíti a területet, úgy ismét fel kell szedni a játékokat, nem
beszélve a játékok telepítésének ismételt költségeirıl.
NAGYNÉ LENGE MARGIT arról érdeklıdött, hogy a terület bérleti díja az önkormányzat
vagy az általános iskola költségvetését terheli. Elmondta, hogy az iskola költségvetésébıl a
bérleti díjat nem tudják kifizetni.
BOGDÁN PÉTER: éves 40-50 ezer forintos bérleti díjban szeretne megállapodni az ÁFÉSZ
képviselıjével. Az egyházi iskolával kapcsolatban elmondta, hogy személyesen járt az érsek
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úrnál, aki támogatásáról biztosította. Az igényfelmérés elıkészítése még nem történt meg.
Kezdetben az egyházi iskola a karcagi iskola tagintézményeként mőködne a „zárda”
épületben.
BODA ZOLTÁN nem érti, hogy hogyan lehet két iskolát, két épületben, 1-8 osztályig
fenntartani. Érdeklıdött, hogy melyik iskoláé lesz a tornaterem.
BOGDÁN PÉTER: ezekre a kérdésekre nem tud válaszolni, mivel a részletkérdésekben még
nem történt egyeztetés.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az elıkészítı munkát azzal kezdjék, hogy kérdezzék
meg a szülıket, pedagógusokat az egyházi iskola indításával kapcsolatban.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az egyházi iskola indításáról már született képviselı-testületi
döntés?
BOGDÁN PÉTER: nem született még döntés az egyházi iskola indításáról, a képviselıtestület csak az érsek úrral történı megbeszéléshez adata felhatalmazását.
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy az Arany J. út temetı felıli szakaszán, valamint a
Szent I. út Bocskai út felıli szakaszán nagyon kátyús az út, a balesetveszély elkerülése
érdekében kérte annak mielıbbi kijavítását. A kátyúzás elvégzésének határideje: 2009.
október 15., felelıs: Fodor Imre mőszaki fıtanácsos. Jelezte továbbá, hogy a POLITEL Béke
út felıli része nagyon elhanyagolt állapotban van, valamint a Béke út és Vörösmarty út
közötti szakaszon a növényzet ránıtt a járdára, ami miatt az járhatatlanná vált. Az ingatlanok
rendbetétele érdekében kérte a tulajdonosok felszólítását.
ESZTERÓ IMRÉNÉ jelezte, hogy a díszkút nyomógombjának nem jó a beállítása, mivel túl
sokáig folyik a gombnyomást követıen a víz.
BORDÁS JÓZSEF: elkészült a díszkút és a környéke, de a díszburkolat és az út közötti
szakasz nem került leaszfaltozásra.. Nagyon balesetveszélyesnek tartja ennek a szakasznak a
zúzott kıvel történı felszórását. Kifogásolta az elkészült sportlétesítmények kivitelezését. A
focipályán kialakított kispálya nagyon egyenetlen, hepehupás, és a ligetben lévı streetball
pálya kivitelezése is kívánnivalót hagy maga után.
FODOR IMRE a focipályán grund focipálya került kialakításra, valamint két darab labdafogó
háló és két darab kapu került elhelyezésre. A streetball pályánál az volt a kérés, hogy ne
legyen aszfaltozott felülető, ezért kavicságy alapot készítettek és gumitégla borítással látták
el.
MAGYAR ISTVÁN: a kivitelezı cég milyen garanciát vállalt a szerzıdésben? A díszkútnál
lévı kı nagyon balesetveszélyes, véleménye szerint inkább szegélykıvel kellett volna körbe
rakni a területet, ami ezáltal sokkal esztétikusabb látványt nyújtana. A focipályát a tárcsázás
után főmaggal kell bevetni, és gondoskodni kell a folyamatos öntözésérıl és nyírásáról.
Szorgalmazta a MEDOSZ pálya használati rendjérıl szóló szabályzat elkészítését és
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kifüggesztését. Gondolkodni kellene a sistak környékén olyan területrıl, ahol két focikaput le
lehetne betonozni a gyerekeknek, talán errıl a helyrıl nem lopják el a kapukat.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT érdeklıdött, hogy a képviselık közül volt-e valaki a búcsúvásáron. Személyes tapasztalata alapján elmondhatja, hogy ezen a helyszínen többet nem
szabad megrendezni a búcsút. Nem voltak vidéki vendégek, nem voltak idıs személyek, több
árus, aki meglátta a helyszínt ki sem pakolt. Olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy belépıdíj
ellenében lehet csak belépni. Sajnálattal tapasztalta, hogy nagyon kevesen vettek részt a
Kenderesen megrendezésre kerülı Magyarok Vásárán, pedig csodálatosan megrendezett,
egész napos rendezvény volt. Véleménye szerint a jövıben esetleg el lehetne gondolkodni
azon, hogy az önkormányzat e rendezvény szervezésébe, támogatásába kapcsolódjon be, és ne
rendezzen külön városnapot. Nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el, hogy részt vehetett
özv. Horthy Istvánné grófnı Díszpolgári Cím átadásának alkalmából rendezett ünnepségen.
Az ünnepséggel kapcsolatban szintén elmondható, hogy nagyon kevés kenderesi lakos volt
jelen. Úgy gondolja, hogy sokan nem is tudtak az ünnepségrıl, hiszen az újság, amiben a
meghívó megjelent csak következı nap jutott el a lakossághoz. Véleménye szerint nagyobb
figyelmet kellett volna fordítani erre, és több fórumon kellett volna tájékoztatni a lakosságot.
Reméli, hogy a grófnı nem fogja megtudni, hogy annak az embernek köszönte meg elsıként
a Díszpolgári Címet, aki két évvel ezelıtt azt megvétózta.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ elmondta, hogy két évvel ezelıtt a polgármester nem azért
vétózta meg a grófnı kitüntetését, mert nem akarta, hogy megkapja, hanem azért, mert úgy
illett, hogy elıször Horthy Miklós kapja meg.

BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

Kmf.

/:Bogdán Péter:/
polgármester

/:Pádár Lászlóné:/
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2009. szeptember 9-én 14 órakor tartott rendes,
nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember
9-i ülése napirendjének elfogadásáról
194/2009.
1./ Kenderes város közbiztonságának javításáról

195/2009.

2./ Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról
196/2009.
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2009.(IX.17.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség
megállapítására
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2009.(IX. .7.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi
térítési díjának megállapítására
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2009.(IX.17.) rendelete Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testülete egyes rendeleteinek a belsı piaci szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggı jogharmonizációs
célú módosításáról, valamint a 25/2005.(X.20.) számú, a közigazgatási
hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
6./ Megbízási szerzıdés-módosítás megkötésérıl az ADITUS Zrt-vel 197/2009.
7./
a.) Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Uniós és hazai forrásokkal
kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szabályzatának
elfogadásáról
198/2009.
b.) Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti
199/2009.
és Mőködési Szabályzatának módosítása
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c.)Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2009.(IX.17.) rendelete Kenderes Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.)
rendeletének módosítására
8./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának
és helyi tantervének módosításáról
200/2009.
9./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola maximális csoportlétszám
201/2009.
túllépésének engedélyezésérıl
10/ Bursa Hungarica Felsıoktatási önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz
való csatlakozásról 2010. évre
202/2009.
11/ Kenderes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása

203/2009.

12/A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító
okiratának módosításáról

204/2009.

13/A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról

205/2009.

14./
a.) Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás ülésein résztvevı polgármester
206/2009.
helyettesítésérıl
b.) Az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. kódszámú,
Akadálymentesítés támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés pályázatáról

207/2009.

c.) Az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról

208/2009.

d.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium maximális
osztálylétszámának és gyakorlati tanulócsoport létszámának
megemelésérıl

209/2009.

e.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium dolgozói
létszámkeretérıl

-------

f.) Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatójának kérelmérıl

210/2009.
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g.)Kenderes Város Vízmő épületeinek védelmi rendszerrel történı
ellátásáról

211/2009.

h.)A Kİ-SPEED KFT kérelmérıl

212/2009.

