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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Bordás 
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos 
Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Nagyné Lenge 
Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,  Ács Andrea Éva a Móricz 
Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium megbízott igazgatója, Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási 
Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetı helyettese, Dr Falábú Károlyné 
Kovács Aranka, a Dr Falábúné Alkusz KFT képviselıje, Fodor Imre, Márki Katalin, Koncz 
Éva, Kun Ildikó köztisztviselık, Fejes Zoltán a karcagi Rendırkapitányság vezetıje, Antal 
Szabolcs a kenderesi Rendırırs parancsnoka, Izsó Gyula az EC Multienergie Kommunális 
Energiarendszereket üzemeltetı KFT ügyvezetıje, Révay Róbert az EC Multienergie 
Kommunális Energiarendszereket üzemeltetı KFT képviselıje Czakó István, Bodor Tamás, 
Csatári Lajos, Nánási István meghívottak, Majzik József közterület-felügyelı, Gasparyan 
Karen, Gál Sándorné, Ulveczki Sándorné, Szél Sándor, Kazinczi Sándor, Kerék István, Kerék 
Istvánné érdeklıdık, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Kun Sándorné, Lódi 
Jánosné jegyzıkönyvvezetık 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 12 
fı van jelen, két fı bejelentéssel van távol,  az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását az alábbi 
módosításokkal: 
 
Elsı napirendi pontként a vagyon és felelısségbiztosításra adott árajánlatok elbírálásáról 
szóló elıterjesztés megtárgyalását, második napirendi pontként az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésérıl szóló rendelet módosítását, harmadik napirendi pontként az önkormányzat 
tulajdonát képezı közintézmények hıtechnikai korszerősítésérıl szóló elıterjesztés 
megtárgyalását, 6. napirendi pontként a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
alapdokumentumainak módosításáról szóló elıterjesztést javasolja megtárgyalni. 
 
A meghívón 13. napirendi pontként szereplı, Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
alapító okiratának módosításáról szóló elıterjesztést javasolja napirendrıl levenni. Javasolja 
továbbá 17. napirendi pontként megtárgyalni a Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes 
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 városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében címő nyertes pályázathoz saját 
forrás kiegészítés igénylésérıl, 18. napirendi pontként pedig a Településfejlesztési akció az 
élhetıbb és biztonságosabb Kenderesért címő pályázat benyújtásáról szóló napirend 
megtárgyalását.  
 
 
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  213/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember 30-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati 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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának vagyon-és felelısségbiztosítására 
adott árajánlatok elbírálására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Falábú Károlyné Kovács Aranka. 
 
DR FALÁBÚ KÁROLYNÉ KOVÁCS ARANKA az elsıdlegesen megkapott ajánlatok közül 
az  Allianz Hungária Biztosító ZRT-tıl sikerült további 10 %-os csökkentést elérni a 
díjtételekben, ezen kívül a mai napon sikerült 5 %-os egyedi kedvezményt kapni az AEGON 
Magyarország Általános Biztosító ZRT részérıl. Sajnos a többi biztosító nem adott minden 
kockázatra  teljes körő ajánlatot.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR ILA ERZSÉBET a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a vagyon-és 
felelısségbiztosításra adott árajánlatokat. A bizottság határozata alapján az Allianz Hungária 
Biztosító Zrt-vel három évre megkötendı szerzıdést javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy fel lehet-e bontani, és milyen feltételekkel a 
szerzıdést a lejárat elıtt abban az esetben, ha nincs megelégedve az önkormányzat a biztosító 
szolgáltatásaival. 
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DR FALÁBÚ KÁROLYNÉ KOVÁCS ARANKA fel lehet bontani a szerzıdést, de sajnos 
akkor  a kedvezményeket vissza kell fizetni. Amennyiben a szerzıdést három évre köti az 
önkormányzat, akkor a díjtételek ez idı alatt nem fognak változni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a Pénzügyi Bizottság ülésén vetette fel, hogy jelezzék a biztosító felé, 
hogy  az intézményeknél modern riasztó berendezés felszerelésére került sor, amelyet a 
kockázatviselés szempontjából a biztosító is értékelhet. Javaslata az volt, hogy kérje az 
önkormányzat egy évre történı szerzıdéskötés esetén is a 200 ezer Ft kedvezmény 
biztosítását az Allianz Hungária Biztosító Zrt-tıl. 
 
DR FALÁBÚ KÁROLYNÉ KOVÁCS ARANKA jelezni fogja a biztosító felé az 
önkormányzat javaslatát. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy az újabb ajánlat beérkezte után, a következı testületi 
ülésen döntsön a Képviselı-testület a szerzıdés megkötésérıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyhangúan úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyon és felelısségbiztosításáról adott ajánlatokról következı ülésén dönt. 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl szóló 
rendelet módosítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Ila Erzsébet és Bíró Csaba. 
 
DR ILA ERZSÉBET a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta meg a rendelet-
tervezetet. A költségvetésrıl szóló rendelet módosítására az önkormányzat részére biztosított 
központi támogatások elıirányzatosítása, valamint az intézményi létszámkeret változása miatt 
volt szükség. Az elsı félév során a központi költségvetésbıl származó támogatások  
növekedtek az évközi többletfeladatok miatt. A Pénzügyi Bizottság  a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
 BÍRÓ CSABA: az intézményi létszámkeret változás a középiskola pedagógus létszámát 
érinti, mivel a magas túlóra szám csökkentése miatt – az intézmény költségvetésében 
eredetileg betervezett személyi juttatások terhére – négy fıvel növekedett,  ezenkívül a 
Központi Konyha átszervezése miatt egy fıvel csökkent a dolgozói létszám, így 
önkormányzati szinten 3 fıvel módosult a költségvetési létszámkeret. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bevételek növelésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Október 
1-tıl téli nyitva tartással mőködik a kastély, illetve a múzeum, ami azt jelenti, hogy 
vasárnapokon már nem tartanak nyitva. Úgy gondolja, hogy meg kellene továbbra is oldani a 
vasárnapi nyitva tartást, amelyet az Egyebek napirendi pontban kíván bıvebben kifejteni. Az 
önkormányzat lízingel egy Peugeot típusú gépkocsit, amelyet a Központi Konyha 
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 ételszállításra használ. Érdemes lenne átgondolni, hogy gazdaságos-e ilyen drága autót 
üzemeltetni, nem érné-e meg egy kisebb kategóriájú, más jellegő jármővet vásárolni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: helyesbítette az elıterjesztés 2. oldalán szereplı „székek” 
kifejezést, mivel az Óvodai Egységnél egy darab speciális szék került megvásárlásra. 
 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 12 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 

 
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

20/2009.(X.08.) rendelete 
 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 
többször módosított 

2/2009.(II.27.) számú rendelet módosítására 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
K e n d e r e s, 2009. szeptember 30. 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester         jegyzı 
 
 
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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı közintézmények 
hıtechnikai korszerősítésérıl 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Izsó Gyula ügyvezetı. 
 
IZSÓ GYULA: az elıterjesztésben foglaltak szerint a KFT elkészíti az intézmények 
hıtechnikai korszerősítésének vizsgálatát, a vállalkozási szerzıdésben foglaltak szerint. Ezt 
követıen hatástanulmányt készítenek, amely alapján a közbeszerzési eljárás megindítható 
lesz. Bízik abban, hogy  az önkormányzattal együttmőködésük sikeres lesz. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ mindenképpen fontos  a főtéskorszerősítés végrehajtása, amelyet 
támogatásra javasol. Kérdése az volt, hogy az elkészült vállalkozási szerzıdés jogi 
szempontból megfelelı-e? 
 
BOGDÁN PÉTER:  áttanulmányozták a vállalkozási szerzıdést, amely jogi szempontból 
megfelelı. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  214/2009.( IX. 30. ) Kt. számú. határozata  
AZ EC Multienergie Kft. ( székhelye: Zalavég, Dózsa. Gy. út 48) vállalkozással kötendı 
szerzıdésrıl 

 
Kenderes Város Önkormányzata 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 
beszerzési eljárás lebonyolításával, a szerzıdésben rögzített feltételekkel. 
A szerzıdés aláírásával megbízza Bogdán Péter polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester 
          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. 
 
 
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 
 
Beszámoló a közterület-felügyelı munkájáról 
 
BOGDÁN PÉTER a napirend megtárgyalása elıtt köszöntötte Fejes Zoltán urat, a karcagi 
Rendırkapitányság vezetıjét, és Antal Szabolcs urat, a helyi rendırırs parancsnokát. 
Örömmel tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy a holnapi naptól rendırırs fog mőködni a  és 
a rendıri létszám 4 fıre fog bıvülni a településen. Felkérte Antal Szabolcsot, adjon 
tájékoztatást a rendırırsöt érintı elképzeléseirıl, terveirıl. 
 
ANTAL SZABOLCS röviden bemutatkozott. 2004-tıl a karcagi Rendırkapitányságon 
dolgozik, a felderítı alosztályon felderítı bőnügyi helyszínelıként.  Ez idı alatt a debreceni 
egyetemen diplomát szerzett. A holnapi naptól a kenderesi rendırırs ırsparancsnoki feladatát 
látja el. Szintén a holnapi nappal kezd el dolgozni Szabados Kornélia kolleganıje. Elsıdleges 
cél  az állandó rendıri jelenlét biztosítása a városban, ami  hétköznapokon reggel 8-tól délután 
4 óráig folyamatos lesz, de  ezt követıen is lesz szolgálatban  lévı rendır a településen. A 
civil szervezetekkel olyan szolgálat kialakítását tervezi, ami állandóan lefedi az egész város 
területét a bőncselekmények megakadályozása érdekében. 
 
BOGDÁN PÉTER: kapitány úr kérte az önkormányzat segítségét a rendırırs beindításához. 
Egyrészt mobiltelefon biztosítását, amelyen a szolgálatban lévı rendır bármikor elérhetı lesz 
a lakosság számára, - a telefonszámot közzé fogják tenni a helyi újságban -másrészt irodai 
munkatárs alkalmazását, aki a rendırırs ügyviteli munkáit végzi, továbbá ırsparancsnok úr 
részére szállás biztosítását a középiskolában. Kapitány úr kérését az önkormányzat részérıl 
támogatják és biztosítják a szükséges feltételeket a rendırırs mőködéséhez.  
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
FEJES ZOLTÁN: október 1-tıl hivatalosan megindul  a kenderesi rendırırs mőködése. 
İrsparancsnok úrral egyeztetett azokról a feladatokról, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy 
a településen nyugodt és biztonságos legyen az élet. A karcagi rendırkapitányság 
vezetıjeként egy év alatt sikerült elérnie Kenderesen  a rendırırs kialakítását. Munkatársaival 
együtt megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy a rendıri létszám tovább 
növekedjen a településen.  Bízik ırsparancsnok úr szakmai  tudásában, és abban, hogy 
csökkeni fog a bőncselekmények száma. Nagyon fontosnak tartja a lakosság bizalmának 
visszaszerzését, amihez kéri az önkormányzat támogatását is. Annyit tud ígérni, hogy a 
továbbiakban „annyi rendır lesz Kenderesen, amennyi kell.” 
 
BOGDÁN PÉTER az elmúlt napokban pályázatot nyújtottak be két fı településır 
foglalkoztatására, amely még nincs elbírálva. Sikeres pályázat esetén a településırök a 
rendırség és városırség munkáját segítik.  Köszönetét fejezi ki a karcagi rendırkapitányság 
vezetıjének pozitív hozzáállásáért, segítıkészségéért. Reméli, hogy javulás fog bekövetkezni 
a település közbiztonsága területén. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: arról érdeklıdött, hogy ırsparancsnok úr részére miért a 
kastélyban biztosítanak szállást, és miért nem a rendırség épületében lévı lakásban? 
 
FEJES ZOLTÁN:  jelen pillanatban is tárgyalást folytat további rendıri létszám bıvítésrıl. A 
jelenlegi KMB iroda épületében lévı lakást célszerőnek látná egyenlıre üresen hagyni, a 
rendırırs bıvítése céljából. İrsparancsnok úrral egyeztetett a szállást illetıen, amely a 
kastélyban számára megfelelı. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta térjenek rá a közterület-felügyelı munkájáról készített 
beszámoló megtárgyalására. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Dr Barta Zuszsanna. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA a beszámolóban  az intézkedések között szerepel a riasztó 
jelzésének ellenırzése. Azt kérdezte, hogy az esetekben téves riasztásról volt szó, vagy 
ténylegesen történt-e cselekmény? 
 
MAJZIK JÓZSEF: abban az esetben, ha a mellékletben a „rendırségi intézkedésre átadva” 
megjegyzés szerepel, akkor minden esetben történt valamilyen „cselekmény”. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ a közterület-felügyelı munkája igen sokrétő és nem népszerő feladat. 
Azt tapasztalja,  hogy az eltelt idıszakban  apró, kedvezı változások már látszanak a 
közterületeken a közterület-felügyelı munkája révén. Úgy gondolja, hogy egy fı kevés erre a 
feladatra, eredetileg is két fı foglalkoztatását tervezték. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: nem hálás és nem egyszerő feladat a közterület-felügyelıé. 
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 Úgy látja,  hogy Majzik Józsefnek néhány esetben a stílust kellene jobban és kellıképpen 
megválasztania, és lehet hogy kevesebb konfliktusa lenne az emberekkel. Azt kérdezte, hogy 
a rendırség munkájának segítése miben nyilvánul meg? Az elmúlt napokban jelezték neki a 
szeméttelepen történı illegális szemétlerakással kapcsolatos problémát. 
 
MAJZIK JÓZSEF: a kérdésre válaszolva elmondta, hogy voltak olyan intézkedések, 
amelyekhez a rendır részére  segítséget nyújtott,  vagy olyan ügyek, amelyekben hatósági 
személyként közremőködött. Az illegális szemétlerakással kapcsolatos problémáról tud, a 
külterületeken kb. 25 m3 illegálisan elhelyezett szemetet fedeztek fel. 
 
KAZINCZI SÁNDOR: a napokban szólt azoknak a személyeknek, akik a szeméttelep 
területére illegálisan trágyát raktak le. Az érintett személyek megfenyegették. Segítséget kért 
az önkormányzattól ahhoz, hogy hivatalból tegyenek feljelentést, ezt  a segítséget viszont nem 
kapta meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a beszámolót, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
a közterület-felügyelı munkájáról készített beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a közterület-felügyelı munkájáról készített beszámolót, melyet 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Majzik József közterület-felügyelı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 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 
 
Beszámoló a városırség munkájáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Majzik József. 
 
MAJZIK JÓZSEF: a beszámoló elkészülte után négy jelentısebb  esemény történt, amelyben 
a városırség közremőködött, és amelybıl három rendıri intézkedésre át lett adva.  
Amennyiben  a városırség tovább fog mőködni, segítséget kér  felszerelésük kiegészítéséhez, 
adóvevı, esıkabátok, lámpák vásárlásához. 
 
KERÉK ISTVÁNNÉ: Bánhalmán a városırök mőködésével nem szőntek meg a betörések, 
lopások, ezért – véleménye szerint nincs szükség további munkájukra. 
 
KERÉK ISTVÁN véleménye szerint a városırök munkája nem nevezhetı hatékonynak, sıt az 
eltelt idıszakban több betörés is történt.  
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MAJZIK JÓZSEF az elhangzottak csak feltételezések, nincs rá semmiféle bizonyíték. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ megismételte az elmúlt testületi ülésen kifejtett véleményét, 
miszerint lecsökkentett létszámmal, csak  este 10 órától reggel 6 óráig, esetenként két fıvel 
mőködjön tovább a városırség. A rendırség és a civil szervezetek közötti munkát 
mindenképpen koordinálni kell, és a folyamatos kapcsolattartás is nagyon fontos. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a rendırség véleményét kérné abban, hogy szerintük hány emberre van 
szükség a városırség mőködéséhez? 
 
FEJES ZOLTÁN: véleménye az, hogy ha az „Út a munkához” program keretében tudják 
foglalkoztatni ezeket az embereket, megfelelı irányítással, és konkrét feladatok 
meghatározásával, amely ellenırizhetı, akkor mőködésükre szükség van. Nincs  információja 
azzal kapcsolatban, hogy a megtörtént bőncselekmények kapcsolatban állhatnak a városırség 
munkájával. Amennyiben a városırség a Képviselı-testülettıl és a lakosságtól bizalmat kap 
további mőködésükhöz, akkor a rendırség segíteni fogja munkájukat. Azt javasolja, hogy a 
Képviselı-testület ırsparancsnok  urat bízza meg azzal, hogy próbálja meg a rendırség és a 
civil szervezetek munkáját összehangolni, koordinálni. 
 
A napirend tárgyalása közben dr Ila Erzsébet kiment a terembıl, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 11 fı. 
 
BOGDÁN PÉTER: egyetért kapitány úr véleményével. A délelıtti egyeztetésen vetıdött fel 
az a javaslat, hogy ırsparancsnok úr koordinálná a városırség, a polgárırség, a 
Bőnmegelızési csoport munkáját, amelyet a maga részérıl támogat. 
 
ANTAL SZABOLCS: teljesen ellenırizhetı szolgálatellátást szeretne létrehozni, konkrét 
helyszínekkel és idıpontokkal, amelyet személyesen fog ellenırizni. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: úgy látja, hogy a városırség irányítása eddig nem volt megoldott. Az 
utóbbi idıben kezd kialakulni egy stabil csapat. Javasolja továbbra is mőködésüket. 
 
MAGYAR ISTVÁN: egyetért az elızı véleménnyel, kiegészítve azzal, hogy a városırök 
között voltak olyanok, akik nem  alkalmasak a feladat ellátására. A személyi problémákat 
sajnos nem tudják kiszőrni. Örül annak, hogy szakértıi irányítással fognak a jövıben 
mőködni. A feladatok meghatározását, annak ellenırzését és a felelısségre vonást is nagyon 
fontosnak tartja. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a városırök munkaszerzıdés alapján dolgoznak, amely kitér a nem 
megfelelı munkavégzés szankcionálására is, ami  miatt több esetben is megszüntetésre került 
néhány városır  munkaviszonya. Több hozzászólásból az tőnt ki, hogy az elmúlt idıszakban 
elkövetett bőncselekmények egyértelmően a városırség számlájára írhatók. Ezt addig, amíg 
nincs bizonyíték, nem lehet kijelenteni. Úgy gondolja, hogy olyan feladatot próbálnak az 
önkormányzattól számon kérni, amely nem önkormányzati, hanem állami  feladat. A 
bőnmegelızés,  bőnüldözés egyértelmően a rendırségre tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy az 
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 önkormányzat nem nyújt segítséget – a rendelkezésre álló eszközeivel ahhoz, hogy 
hatékonyabban mőködjön a bőnmegelızés. Erre törekedtek a városırség megalakításával is. 
Kérte ırsparancsnok urat, hogy jelezzen vissza a városırök munkájával kapcsolatban, és 
biztos abban, hogy  indokolt esetben a  Képviselı-testület újratárgyalásra érdemesnek fogja 
tartani az ügyet. 
 
MAJZIK JÓZSEF:  a törvényes keretek között történı foglalkoztatásnak vannak feltételei. A 
nappali szolgálatban a városırök segítik a közterület-felügyelı munkáját, ezért szükségesnek 
látja  a jelenlegi formában további mőködésüket. Amennyiben a településırök 
foglalkoztatására benyújtott pályázat sikeres lesz, a településırök a városırök irányítását el 
tudják végezni. Jelenleg az irányításukat ı végzi, esetenként munkaidején túl.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az a véleménye, hogy új alapokra helyezve kellene megpróbálni a 
városırséget mőködtetni. Javasolja továbbá a második közterület-felügyelıi állás betöltését is. 
Kéri a Képviselı-testületet, támogassa  a városırök részére a technikai feltételek biztosítását a 
megfelelı munkavégzéshez.  
 
MAGYAR ISTVÁN bízik benne, hogy a városırök felelısségteljesebb munkát fognak 
végezni a jövıben.. A nappali szolgálat helyett az éjszakai szolgálat mőködését támogatja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a városırség munkájával 
kapcsolatos beszámolót, és 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 216/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
a városırség munkájáról készített beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a városırség 
 munkájáról készített beszámolót, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal elfogad. 
 A Képviselı-testület a városırség hatékonyabb mőködése érdekében  új alapokra 

kívánja helyezni mőködésüket, ennek érdekében szorgalmazza az éjszakai ırszolgálat 
megerısítését, a szigorú  és  ellenırizhetı munkavégzést.   
A  Képviselı-testület felkéri Antal Szabolcsot, a kenderesi rendırörs parancsnokát a 
városırség szakmai irányítására, a civil szervezetek munkájának koordinálására. 

 
 Errıl: 1./ Majzik József közterület-felügyelı, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      4./ Antal Szabolcs rendırörs parancsnok Helyben 
                      5./ Fejes Zoltán kapitányságvezetı, Karcagi Rendırkapitányság Karcag 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 
6.  na 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 alapdokumentumainak 
módosítására 
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a) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 217/2009. (IX.30.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, tekintettel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltakra a 237/2004. (VI.29.) „kt.” sz. 
határozatával elfogadott, többszörösen módosított Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
Alapító okiratát (továbbiakban: Alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Az Alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi 6. pont lép: 
 

„6. A társulás feladatként ellátandó tevékenysége: 
 

a) TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás 
 

b) Alaptevékenysége: 
- Szakfeladatszámok: 

 382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 811000 Építményüzemeltetés 
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken 

 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842428 Bőnmegelızés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
873011 Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Idıskorúak átmeneti ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élık nappali ellátása 

 889101 Bölcsıdei ellátás 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 889921 Szociális étkeztetés 
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 889922 Házi segítségnyújtás 
 889924 Családsegítés 
 890443 Közmunka 
 931301 Szabadidısport- (rekreációs sport- ) tevékenység és támogatása 
 931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 

 
c) Kiegészítı tevékenység: 

- Szakfeladatszámok: 
552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 

 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
  562917 Munkahelyi étkeztetés 
  562920 Egyéb vendéglátás 
  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  873019 Idıskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

881090 Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás 
nélkül” 

 
2. Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 
3. A Képviselı-testület utasítja a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Gazdálkodási és Kistérségi Irodáját a határozatból eredı feladatok végrehajtására. 
Felelıs: Lırincz Mária irodavezetı 
Határidı: 2010. január 15. 

 
 
Errıl értesülnek: 

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyükön 
2. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, helyben (a Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Kistérségi Irodája által) 
3. Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Gazdálkodási és Kistérségi 

Iroda, helyben 
 
b) 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 218/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozata 
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás 
módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, tekintettel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.  
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évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltakra a 238/2004. (VI.29.) „kt.” sz. 
határozatával elfogadott, többszörösen módosított a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 
mőködtetésére vonatkozó Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A Megállapodás „II. A Társulás célja és feladata” címő fejezete 1. pontja helyébe az 
alábbi 1. pont kerül: 
„1. A Társulás feladatként ellátandó tevékenysége: 

 
a) TEÁOR száma: 8411 Általános közigazgatás 
b) Alaptevékenysége: 

- Szakfeladatszámok: 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 811000 Építményüzemeltetés 
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi 
szinteken 

 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
842428 Bőnmegelızés 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
873011 Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
873012 Idıskorúak átmeneti ellátása 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881013 Fogyatékossággal élık nappali ellátása 

 889101 Bölcsıdei ellátás 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
 889921 Szociális étkeztetés 
 889922 Házi segítségnyújtás 
 889924 Családsegítés 
 890443 Közmunka 
 931301 Szabadidısport- (rekreációs sport- ) tevékenység és támogatása 
 931903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás 
 

c) Kiegészítı tevékenység: 
- Szakfeladatszámok: 
  552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 

  562917 Munkahelyi étkeztetés 
562920 Egyéb vendéglátás 
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  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  873019 Idıskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

881090 Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás 
nélkül” 
 

2. Jelen határozat 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 

3. A Képviselı-testület utasítja a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Gazdálkodási és Kistérségi Irodáját a határozatból eredı feladatok végrehajtására. 

Felelıs: Lırincz Mária irodavezetı 
Határidı: 2010. január 15. 

 
Errıl értesülnek: 

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyükön 
2. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, helyben (a Karcag Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Kistérségi Irodája által) 
3. Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Gazdálkodási és Kistérségi 

Iroda, helyben 
 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról, és a „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és Petıfi 
Sándor út keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
megindításáról  
 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy mikor kerülhet legkorábban üzembe 
helyezésre a lámpa. 
 
FODOR IMRE: fagymentes idı esetén a Közútkezelı Igazgatóság engedélyezi a lámpa 
kivitelezési munkálatinak megkezdését, ami egy hétnél nem vesz több idıt igénybe. 
 
KONCZ ÉVA: a közbeszerzési eljárás lebonyolítása várhatóan november végére befejezıdik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a keresztezıdés valamennyi gyalogátkelıhelyéhez kerül lámpa? 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a háromszínő lámpát a kanyar elıtt jelzik-e kiegészítı táblával? 
 
FODOR IMRE: természetesen elhelyezésre kerülnek a megfelelı helyekre a jelzıtáblák. 
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BORDÁS JÓZSEF arról érdeklıdött, hogy a nyári hónapokban a lámpa nem okoz-e a 
forgalomban torlódást.  
 
MAJZIK JÓZSEF: a gyalogos forgalmat csak igény szerint (nyomógomb) engedi át a lámpa. 
 
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint a lámpa elhelyezése nem okoz forgalomtorlódást, 
hiszen nem egyenrangú útkeresztezıdésrıl van szó. A lámpa értelemszerően a 4-es számú 
fıút forgalmát engedi hosszabb ideig. Javasolta a jelzılámpákba beépíteni olyan kamerát, ami 
méri a gyorshajtókat és a piros jelzésen áthaladókat. 
 
FODOR IMRE: a lámpa a 4-es számú fıút forgalmát szabályozza, alárendelve a két 
rácsatlakozó úttal. Az alárendelt utakhoz indukciós hurok kerül beépítésre, ami érzékeli a 
gépjármőveket. A jelzılámpa tele zöldes vagy irányított zöld nyilas lehet, a Közlekedés- 
felügyelet az utóbbi elhelyezését javasolja. Az elkészült jelzılámpát be kell kötni az országos 
forgalomtechnikai rendszerbe, és mőködtetésre át kell adni a Közútkezelı Igazgatóságnak. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 219/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata  
Kenderes Város Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosításáról, 
és a „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes Város  
Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását, és azt a  
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,  valamint döntött a „Háromszínő 
jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” tárgyú 
általános közbeszerzési eljárás megindításáról. 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Koncz Éva közbeszerzési referens 
 
  é r t e s ü l n e k . - 

 
 
8.  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolítói 
feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztására  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 220/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
„Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” 
tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı 
kiválasztására   

 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a tárgyban készült 
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Kenderes Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
fenti tárgyú általános közbeszerzési eljárásban a bonyolító feladatok ellátásával Bakos 
László szakértıt (székhely: 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.) bízza meg.  

 
2./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Pádár Lászlóné jegyzıt a szerzıdéses jogviszony 

kialakítására, a szükséges jogi alapkörülmények, szerzıdés elkészítésére. 
 

3./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Bogdán Péter polgármestert a nyertes ajánlatot 
tevı bonyolítóval kötendı 100.000 Ft, azaz bruttó 100.000 HUF összértékő megbízási 
szerzıdés aláírására. 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
4./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
5./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . – 

 
 
 
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 „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban közbeszerzési 
bírálóbizottság létrehozásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 221/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
„Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” 
tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság 
létrehozásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az IARFT-TEKI 2009. számú, 

„Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István és Petıfi Sándor út 
keresztezıdésébe” tárgyú projekt megvalósítására induló általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok bontására, valamint 
elbírálására bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint. 

 
Bírálóbizottság elnöke: Pádár Lászlóné jegyzı 
Tagjai: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Bordás József 
települési képviselı, Magyar István települési képviselı, Fodor Imre fıtanácsos, 
Koncz Éva közbeszerzési referens, valamint Bakos László, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását végzı szakértı. 

 
2./  A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert a 

bírálóbizottsági tagok megbízólevelének elkészítésére. 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné, Helyben 

  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
  4./ Magyar István képviselı 
  5./ Bordás József települési képviselı 
  6./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
  7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
  8./ Fodor Imre fıtanácsos, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
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 az Államreform Operatív Program 1.A.2. kódszámú, Polgármesteri 
Hivatalok szervezetfejlesztése támogatására elnyert „Szervezetfejlesztés Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalában” címő pályázat szakmai programjában szereplı munkaügyi 
szakmai továbbképzés lebonyolítójának kiválasztásáról 
 
 H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a továbbképzés tartalmáról érdeklıdött. 
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OROSZ MIHÁLY: az Államreform Operatív Program keretén belül akkreditációs képzés 
került betervezésre a hivatal dolgozói részére. A képzés tíz köztisztviselıt érint.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: e pályázat keretein belül nyílik lehetıség a gazdálkodást támogató 
számítógépes program beszerzésére is. Megítélése szerint ezek a képzések nagyon hasznosak, 
segítséget nyújtanak az új dolgok befogadásában. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: minıségét tekintve milyen színvonalúak ezek a továbbképzések? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ személyes tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy az eddigi képzések 
igen színvonalasak voltak. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  222/2009. (IX.30.)  Kt. számú határozata 
az Államreform Operatív Program 1. A. 2. kódszámú, Polgármesteri Hivatalok 
szervezetfejlesztése támogatására elnyert „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” címő pályázat szakmai programjában szereplı munkaügyi szakmai 
továbbképzés lebonyolítójának kiválasztásáról.   
 
            A Képviselı-testület az Államreform Operatív Program 1. A. 2. kódszámú, 

Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése támogatására elnyert „Szervezetfejlesztés 
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” címő pályázat szakmai programjában 
szereplı munkaügyi szakmai továbbképzés lebonyolítójának kiválasztásáról szóló 
elıterjesztést megtárgyalta. 
A feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegő ajánlatot tevı (Nettó 5.140.000- Ft. 
alanyi ÁFA mentes) DFT-HUngária Kft.-t választja ki. A szerzıdés megkötésével 
megbízza Bogdán Péter polgármestert. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

                      3./ DFT-HUngária Kft 1065 Budapest Bajcsy-Zs. út 5. 
 

é r t e s ü l n e k. 
 
 
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 az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. kódszámú, akadálymentesítés 
támogatása (egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) intézkedés címő 
pályázatáról szóló 207/2009.(IX.9.) Kt. számú határozatának módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı. 
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OROSZ MIHÁLY: a pályázat elıkészítési költségeként felmerült 300.000 forint tervezıi díj, 
valamint 150.000 forint kötelezıen bevonandó rehabilitációs szakmérnöki díj, ezek a 2009. 
évi költségvetés fejlesztési céltartalékából kerülnek fedezésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 223/2009. (IX.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének az Észak-Alföldi Operatív Program 
4.1.5. kódszámú, Akadálymentesítés támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés pályázatáról szóló 207/2009. (IX.09.) számú 
határozatának módosítása 
             
            „Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. 

kódszámú, Akadálymentesítés támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) címő intézkedés pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. 
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%)  25.655.998- 
Önerı (10%) 2.850.667- 
Összesen 28.506.665- 

A pályázat elıkészítési költségeként felmerült 300.000 forint tervezıi díjat, valamint 
150.000 forint kötelezıen bevonandó rehabilitációs szakmérnöki díjat a Képviselı-
testület a 2009. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.„ 

 
Jelen határozat hatályba lépésével a 207/2009.(IX.09.) Kt. számú határozat hatályát 
veszti. 
 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
          2./ Mőszaki és pályázati csoport, Helyben          
          3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
              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 Pályázatkészítési Szabályzat módosítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı. 
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OROSZ MIHÁLY: a szabályzaton apróbb módosításokat hajtottak végre. Az elızı testületi 
ülésen döntött a képviselı-testület az ADITUS Kft-vel megkötött keretszerzıdés 
módosításáról, ami szintén indokolttá tette a szabályzat egyes pontjainak átdolgozását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 224/2009.(IX.30.) számú határozata 
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Uniós és hazai forrásokkal kapcsolatos 
pályázatfigyelési, 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./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
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 CAMINUS Zrt-vel érvényben lévı belsı világítás korszerősítésére 
vonatkozó bérleti szerzıdés módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   225/2009.( XI.30.) Kt. számú határozata  
Kenderes Város Önkormányzat és a CAMINUS  Zrt. közötti szerzıdés módosításról 
 

Kenderes Város Önkormányzata megtárgyalta az elıterjesztést, és úgy döntött, 
hogy a tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 39. számú iskola épületre 
vonatkozó szerzıdését módosítani kívánja a CAMINUS  Zrt (6000 Kecskemét, Izzó  
út 2.) vállalkozással a következık szerint: 
Az  Apácai Csere János Általános Iskola a Kenderes, Szent István út 39. számú  
épületét átadta a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium középiskolának.  
Az általános iskola meglévı szerzıdésébıl a mőszaki tartalmat a középiskola  
szerzıdésébe szükséges átírni. 
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 Errıl: 1./ Apácai Csere János Általános Iskola a Kenderes, Szent István út 36. 
  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út. 27. 
  3./ CAMINUS  Zrt 6000 Kecskemét, Izzó út 2. 

4./ Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  
  é r t e s ü l n e k . -  
 
 
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 
 
 
Tájékoztató Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı hulladéklerakók 
rekultiválásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy Kenderesen miért nem a rostálásos módszerrel 
végzik a rekultivációt. Az inert és zöld hulladék tárolására alkalmas telep kialakításának 
engedélyezéséig koordinálni kell ezeknek a hulladékoknak az elszállítását. Gazdálkodóként a 
településen keletkezı istállótrágya elhelyezésérıl tud gondoskodni. 
 
PARDI SÁNDOR: a szerves trágyát a középiskola földjein korlátlan számban tudják fogadni. 
 
FODOR IMRE: bejelentés alapján a Környezetvédelmi Felügyelıség munkatársai jártak a 
kenderesi telepen. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, a hiánypótlásban az engedélyt a 
hulladéktelep azon részére kérték, ahol nincs hulladékmag. A kijelölt területet kerítéssel kell 
körbevonni, és nyitvatartási idı alatt lehet kiszállítani osztályozottan a sittet, valamint a zöld 
hulladékot. Engedély hiányában ezeket a hulladékokat Kétpóra kell beszállítani. A kenderesi 
telepet, a bánhalmi teleptıl eltérı módon, más eljárással tudják felszámolni a nagy hulladék 
mennyiség miatt. Egyeztetést folytatott a Városgazdálkodási Kft-vel az évi kétszeri 
lombtalanítás bevezetésérıl. Elsı alkalommal november hónapban kerülne, külön díjfizetés 
ellenében sor a zöld hulladék elszállításra, a következı évben pedig a díj beépítésre kerül a 
hulladékszállítás díjába.  
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ érdeklıdött, hogy hogyan oldják meg a jövıben a Bánhalmán 
keletkezı inert és zöld hulladék elhelyezését. 
 
FODOR IMRE: két telep kialakítását nem támogatják, ezért onnan Kenderesre kell 
beszállítani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 226/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
Tájékoztató Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı hulladéklerakók 
rekultiválásáról 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 az önkormányzat tulajdonában lévı hulladéklerakók rekultiválásáról 
 szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
15.  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 
 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a közoktatási intézményeknek szeptember 30-áig módosítani 
kell az Szervezeti és Mőködési Szabályzatukat a TEÁOR számok változása miatt. Ezen 
túlmenıen apróbb pontosítások, kiegészítések történtek az SZMSZ-ben. A záradékoknál kérte 
az összdolgozói értekezlet kijavítását nevelıtestületi értekezletre. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS a gazdálkodással összefüggı jogosítványoknál ellentmondást lát, 
mivel „az intézmény – a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel – részben 
önállóan gazdálkodó, a feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı 
költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.” 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT 2009. június 1-tıl a jogszabályban meghatározott intézményi 
besorolás alapján került besorolásra az intézmény. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 227/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
az Apáczai Csere János Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 az Apáczai Csere János Általános Iskola Szervezeti és Mőködési 
 Szabályzatának módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv 
 szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, Szent I. út 36. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  é r t e s ü l n e k . – 
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16.  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 
 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola TÁMOP – 3.4.3-08/2 kódszámú pályázat 
benyújtásának támogatásáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 228/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
az Apáczai Csere János Általános Iskola TÁMOP- 3.4.3-08/2 kódszámú pályázat 
benyújtásának támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja az Apáczai 
 Csere János Általános Iskolának a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
 keretében az Iskolai tehetséggondozás támogatásához a TÁMOP-3.4.3-08/2 
 kódszámú pályázat benyújtását. A támogatás mértéke a projekt elszámolható 
 összes költségének 100 %-a, önerı nem szükséges. Az igényelt támogatás  
 összege: 12.500.000,- Ft. 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, Szent I. út 36. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
17.  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 Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1./E-2008-0037. kódszámú, Helyi 
településfejlesztési akciók támogatására benyújtott „Város rehabilitációs beavatkozások 
Kenderes Városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő nyertes 
pályázathoz saját forrás kiegészítés igénylésérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı. 
 
OROSZ MIHÁLY: az önkormányzat nyertes EU-s pályázatához, a 19/209.(IV.8.) ÖM 
rendelet alapján európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére nyílt lehetıség 30 
%-os mértékben. Jelen pályázat esetében a 10 %-os önerıbıl 1.653.090,- forintot lehet 
visszaigényelni. Kérte a határozati javaslatban szereplı d) pont második mondatának törlését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 229/2009. (IX.30.) Kt. számú határozata 
Az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1/ E-2008-0037. kódszámú, Helyi településfejlesztési 
akciók támogatására benyújtott „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a 
jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” címő nyertes pályázathoz saját forrás 
kiegészítés igénylésérıl. 
 

Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1/ E-2008-
0037. kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók támogatására benyújtott „Város 
rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében” címő nyertes pályázathoz saját forrás kiegészítés 
igénylésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván 
benyújtani.  
a) a Pályázó megnevezése: Kenderes Város Önkormányzata 
b) a képviselı-testületi, közgyőlési, társulási tanácsi határozat száma: 
229/2009.(IX.30.)  
c) a tervezett fejlesztés: Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében 
ca) pontos megnevezése: Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a 
jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében 
cb) összköltsége: 55.103.003 - 
cc) pénzügyi ütemezése: 2009 évre van ütemezve a teljes projekt 
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves ütemezése: 

2009 
Pályázati támogatás (90%)  49.592.703- 
Önerı (10%) 5.510.300- 
Összesen 55.103.003 - 

d) a források biztosításának vállalt módja: hitel 
 
A saját forrás kiegészítésére igénylést nyújt be az önkormányzat, annak 30%-a 
mértékéig, 1.653.090 forintra. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

 
18.  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 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-5.1.1/E. kódszámú, Helyi 
településfejlesztési akciók támogatására benyújtandó „Településfejlesztési akció az 
élhetıbb és biztonságosabb Kenderesért” címő pályázatról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály aljegyzı. 
 
OROSZ MIHÁLY: ez egy új pályázat, amely a napokban kerül benyújtásra. Az elkészített 
költségvetés alapján, a projekt költsége bruttó 55.280.000,- forint, melyhez 10 % önerı  
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(5.428.000,- forint) szükséges. A pályázat elnyerése esetén térfigyelı kamerák kihelyezésére, 
a Szent István út komplett térkövezésére, Bánhalma településrész központi területén 
szabadidı park létesítésére, a Ságvári E. út közterületének térkövezéssel történı felújítására 
nyílna lehetıség. 
 
MAGYAR ISTVÁN a pályázatban az úthálózat fejlesztésérıl nem hallott. 
 
OROSZ MIHÁLY: ebbe a pályázati kiírásba nem fért bele az úthálózat fejlesztés, maximum 
csak meglévı utak felújítására van lehetıség. 
 
BORDÁS JÓZSEF véleménye szerint a Horthy kripta környékére nagyobb figyelmet kellene 
fordítani. Egy-egy rendezvény alakalmával nagyobb tömegre lehet számítani, akik esıs 
idıben nem tudnak hol állni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy ezt az elıterjesztést a Városfejlesztési 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal elızetesen véleményeztetni kellett volna. 
Véleménye szerint a térkövezésnél a Rákóczi út és Horthy kripta környéke fontosabb lenne, 
mint a Szent István út Posta és a Vasút út közötti szakasz.  
 
OROSZ MIHÁLY: a pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtási határideje 
közötti rövid idıtartam miatt, nem került bizottsági ülés elé az elıterjesztés. A pályázat 
összeállításánál az elmúlt évi pályázatra alapoztak, és a településfejlesztési koncepcióban 
szereplı fejlesztésekkel támasztották alá. A Szent István út térkövezése azért került a 
pályázatba, mert a koncepcióban szerepel ennek az útnak a sétáló úttá történı fejlesztése. A 
pályázatban elıírás volt, hogy településközponti elemeket összekötı részek kerülhetnek 
beépítésre a projektbe.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy idegenforgalmi szempontból is a Szent István út 
Posta-Vasút út és Takarékszövetkezet-Vasút út közötti szakasza helyett célszerőbb lenne a 
Rákóczi út és a Horthy kripta környékét ellátni térkı burkolattal.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság állítsa össze és adja át a pályázatíró csoportnak azokat a 
fejlesztési elképzeléseket, amelyeket szeretnének egy-egy pályázati projektben szerepeltetni. 
Kérte, hogy a Rákóczi útra kerüljenek kihelyezésre a hulladékgyőjtık és a padok. 
 
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint is fontosabb lenne, és jobban illeszkedne a pályázatba 
a Rákóczi út, Horthy kripta környékének térkövezése a Szent István út helyett. 
 
OROSZ MIHÁLY: a jelenlegi pályázaton már nem tudnak változtatni, de a jövıben szívesen 
fogadja a bizottság által összeállított koncepciót. A pályázatok összeállításánál az esetek 
nagytöbbségében nincs elegendı idı arra, hogy többszörös szőrön keresztül tárgyalják a 
pályázatokat, így a gazdasági programban és a településfejlesztési koncepcióban 
meghatározott fejlesztési elképzelések kerülnek beépítésre a pályázati anyagokba. Sajnálná, 
ha ez az 54 milliós pályázat azért nem kerülne benyújtásra, mert nem került bele a Rákóczi út 
és a Horthy kripta. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató, 1 fı ellenvéleményével és 
1 fı tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 230/2009.(IX.30.) Kt. számú határozata 
az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. E. kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók 
támogatására benyújtandó „Településfejlesztési akció az élhetıbb és biztonságosabb 
Kenderesért” címő pályázatáról 
 
            Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-2009-

5.1.1/ E. kódszámú, Helyi településfejlesztési akciók címő intézkedés pályázatáról 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani.  
A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:  

• Kenderes városközponti területén - ahol a település központi szolgáltatási 
összpontosulnak - közterület felújítása térkövezéssel, mely a Szent István út alábbi 
szakaszait érinti: a Horthy kastély oldalában a Vasút úttól a Petıfi útig (4. számú fıút) 
és a Tengerész Múzeumtól a Központi Orvosi Rendelıig, valamint a Polgármesteri 
Hivatal oldalában a Vasút úttól a Takarékszövetkezetig. 

• A Szent István út Horthy kastély felıli oldalában a postától a néprajzi kiállító teremig 
minıségi utcabútorok (pihenıpadok és utcai hulladékgyőjtı edények) kihelyezése. 

• Térfigyelı kamerák kihelyezése a város egész területén a romló közbiztonság javítása 
érdekében. 

• Bánhalma településrész központi területén, mint Kenderes város alközponti területén 
szabadidı park létesítése. Ehhez az alközponti területhez kapcsolódó Ságvári E. út 
közterületének felújítása térkövezéssel. 

 
A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén az 
önrészt fejlesztési hitelbıl biztosítja. 
 
Pályázati támogatás (90%)  48.852.000- 
Önerı /hitel/ (10%) 5.428.000- 
Összesen 54.280.000- 

             
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 

 
Magyar István képviselı 17 óra 15 perckor eltávozott, így a jelenlévı  önkormányzati  
képviselık létszáma 10 fı. 
 
 
19.  n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium TÁMOP – 3.4.3-08/2 kódszámú, 
„Iskolai tehetséggondozás” címő pályázat benyújtásának támogatásáról 
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Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 231/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium TÁMOP- 3.4.3-08/2 kódszámú, „Iskolai 
tehetséggondozás” címő pályázat benyújtásának támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Kenderesi 
 Szakiskola, Középiskola és Kollégiumnak a Társadalmi Megújulás Operatív  

Program keretében az „Iskolai tehetséggondozás” támogatásához a TÁMOP 
3.4.3-08/2 kódszámú pályázat benyújtását. A támogatás mértéke a projekt  
elszámolható összes költségének 100 %-a, önerı nem szükséges. Az igényelt  
támogatás összege: 12.000.000,- Ft. 

 
 Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mb. igazgatója,  

     Kenderes, Szent I. út 27. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
20.  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 Magyar úti lakosok kérelmérıl 
 
BOGDÁN PÉTER ismertette a Magyar úti lakosok kérelmét. A lakosság kérte, hogy 
zúzottkıborítással lássák el az utcát, mivel az esıs idı beálltával a hulladékgyőjtı kocsi és a 
mentıautó nem tud bemenni. Megközelítıleg egy kilométeres szakaszt kellene feltölteni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BORDÁS JÓZSEF milyen megoldás jöhet számításba az út feltöltésénél? 
 
FODOR IMRE véleménye szerint a jövıben a szelektíven összegyőjtött sittbıl meg lehet 
kezdeni az út feltöltést. A zúzottkı vásárlása nagyon költséges lenne, és ha egy bizonyos idı 
után nem kerül lezárásra a felület, úgy az beletaposódik a sárba. Az utat a talajszinttıl 
legalább 10 cm-re ki kellene emelni, hogy ne süllyedjen el. A kisújszállási téglagyárból 
3000,- Ft/m3-es áron lehetne téglatörmeléket vásárolni. 
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TAPASZTÓ SZABOLCS javasolta, hogy tegyék folyamatba az ügyet, és mihamarabb 
keressenek megoldást a Magyar út feltöltésére. 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 232/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
a Magyar úti lakosok kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Magyar úti lakosok kérelmét. Az önkormányzat 2009. évi költség- 
 vetése nem teszi lehetıvé ebben az évben a Magyar út szilárd burko- 
 lattal történı ellátását. A következı évi költségvetés összeállításakor 
 megvizsgálják az útfeltöltés lehetıségét. 
 
 Errıl: 1./ Mészáros Jánosné Kenderes, Magyar út 4. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
b) 
 
Kenderes, Szent István út 33. szám alatti önkormányzati ingatlan bontásáról 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy az ingatlant meg lehetne hirdetni elbontásra. 
Amennyiben az önkormányzat saját maga bontja el az épületet, úgy meg kell határozni, hogy 
az elbontott anyagokat hol tudják elraktározni, és mire tudják felhasználni azokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a bontásból származó hasznosítható anyagból a 
múzeum mellett, meg lehetne építeni a színt, valamint Bánhalmán a buszmegálló oldalfalát. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS úgy gondolja, hogy elbontásra kellene meghirdetni az épületet. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ meg kell vizsgálni, hogy a bontáshoz az önkormányzatnak van-e 
megfelelı kapacitása, szakembere, illetve az elbontott anyagok beépítéséhez az anyagi fedezet 
biztosított-e. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a közmunkások megfelelı szakmai irányítás mellett el tudják végezni 
az épület bontását. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak jobban megéri elbontani az 
ingatlant, mint 200-300 ezer forintért odaadni lebontásra. 
 
SÜVEGES LAJOS: a bontásból származó sittet el kell szállítani, ami nem kevés költséget 
jelent. A bontásból kikerülı anyagok közül véleménye szerint igen kevés az újra 
felhasználható építési anyag, ezért nem biztos, hogy jobban jár az önkormányzat azzal, ha 
maga bontja el az ingatlant. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a döntés elıtt a mőszaki szakemberek vizsgálják meg az 
épületet, és mérjék fel, hogy megközelítıleg mennyi hasznos anyagot lehet kitermelni az 
ingatlanból. 
BOGDÁN PÉTER kérte, hogy akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban a tiszafüredi labor 
értesítette a háziorvosokat, hogy október 1-tıl megszünteti a vérvételi lehetıséget, mivel nincs 
területi ellátási kötelezettsége a településen. Megbeszélést folytatott a labor vezetıjével, és 
megállapodtak abban, hogy továbbra is biztosítják a vérvételi lehetıséget Kenderesen, 
amennyiben az önkormányzat megvásárolja a vérvételhez szükséges kémcsöveket, és hetente 
gondoskodik a vér Kisújszállásra történı átszállításáról. Kérte a képviselı-testület 
hozzájárulását a vérvételi lehetıség ilyen formában történı biztosításához. A pontos 
költségekrıl a késıbbi ülésen ad tájékoztatást. Elmondta továbbá, hogy egyre nagyobb 
problémát jelent a nyertes pályázatok önerejének hitel formájában történı biztosítása, 
tekintettel arra, hogy az OTP a hitelekhez ingatlan fedezet biztosítását kéri. A háromszínő 
lámpa esetében az önerı 7-7,5 millió forint, mely összeget elızetes számítások szerint az 
okmányirodára betervezett összegbıl és egyéb átcsoportosításból kellene biztosítani a 
fejlesztési hitel igénybevétele helyett. Tárgyalást folytattak továbbá a 4-es számú fıút 
elkerülı szakaszának építését végzı cég képviselıjével is, aki nem zárkózott el attól, hogy 
pénzbeli hozzájárulást adjon a háromszínő lámpa saját erejéhez. Ez a hozzájárulás közérdekő 
kötelezettségvállalás címén szabályosan könyvelhetı, és a képviselı-testületnek határozatban 
kell dönteni a közérdekő felajánlás elfogadásáról. 
 
BOGDÁN PÉTER: a mai napon részt vett Kisújszálláson a 4-es elkerülı szakasz 
munkaterületének átadás-átvételi eljárásán, ahol a szakhatóságok és az önkormányzatok 
képviselıi voltak jelen. A 11 km hosszú elkerülı szakasz építése október elején indul és 
várhatóan 2010. októberében fejezıdik be. A megközelítıleg egy millió m3 homok leszállítása 
sajnos Kenderesen keresztül történik. Az elmúlt héten megtörtént a 4-es számú fıút mellett 
lévı ingatlanok állapot felmérése. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy a polgármester úr csatlakozik-e Kósa Lajos 
kezdeményezéséhez. 
 
BOGDÁN PÉTER részt vesz október 10-én a 2010. évi költségvetés önkormányzatokat 
érintı megszorításai, illetve a 120 milliárdos elvonás elleni demonstráción. Tolmácsolta a 
Vadvirág Népdalkör meghívását a hétvégi Katonadalos Fesztiválra. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ tudomása szerint a hétvégétıl megszőnik a vasárnapi ügyelet a 
kastélynál. Érdeklıdött, hogy van-e arra lehetıség, hogy vasárnaponként a továbbiakban is 
biztosított legyen a kastély látogatása. Többször említette, hogy szőkösen férnek el a 
tárgyalóteremben, ezért véleménye szerint a házasságkötı teremben kellene tartani az 
üléseket. Úgy gondolja, hogy az okmányiroda kialakítására szánt épületben lévı lakást és a 
Pádár kastélyban lévı üres lakást a rendıröknek kell fenntartani. Az elmúlt ülésen döntött a 
képviselı-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történı csatlakozásról. Utána 
nézett, hogy az elmúlt évben a megyei önkormányzat a tíz pályázó közül csak négy tanulót 
támogatott. A megye a támogatásnál csak az egy fıre jutó jövedelmet vette figyelembe. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a hivatal mellett lévı ingatlant nem lakás céljára, hanem a mőszaki 
csoport helyhiányának enyhítésére és az ügyvédi ügyfélfogadás lebonyolítására szeretné 
hasznosítani. A házasságkötı terem nem alkalmas rendszeres testületi ülések tartására, mivel 
nincs asztal, és a fokozott igénybevétel miatt a terem állaga sem óvható meg. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA több éves tapasztalata alapján elmondhatja, hogy az október 1. utáni 
idıszak idegenforgalmi szempontból, szezonon kívüli idıszaknak tekinthetı. Nem látja 
indokoltnak a hétvégi ügyelet biztosítását, tekintettel arra, hogy az „út a munkához” program 
keretében foglalkoztatott munkavállalók közül erre a feladatra beosztott dolgozóknak lejár a 
szerzıdése. A munkaviszony szüneteltetése után inkább ezeket a személyeket a következı év 
fıszezonjában szeretné ismét bevonni erre a feladatra. A pavilon főtése nem megoldott, így a 
létszám probléma mellett ez is gondot okoz, hiszen rengeteg szóróanyag, tárgy, kerámia van 
jelenleg elhelyezve ott. A téli idıszakban nem látja indokoltnak a vasárnapi nyitva tartást, 
ennek ellenére október hónapra még tud embert biztosítani. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint a más területen foglalkoztatott közcélú, 
közhasznú személyek közül lehetne beosztani a vasárnapi ügyeletre egy-egy személyt. 
Amennyiben ez nem oldható meg, úgy az iskola portaszolgálatát kellene bevonni. Személyes 
tapasztalata azt bizonyítja, hogy van igény a vasárnapi nyitva tartásra, hiszen a napokban egy 
csoportot jómaga kalauzolt a kastélyban. Belépıjegyet külön nem tudott szedni, így jelentıs 
bevételtıl estek el. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nehéz megoldani a vasárnapi nyitva tartást, hiszen minden embernek 
szüksége van a pihenınapra, és a vasárnapot mindenki a családjával szeretné tölteni. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ: az iskola diákjai miért nem tudják körbevezetni a vendégeket? 
 
ÁCS ANDREA ÉVA a diák munkatársat nem szívesen vonna be erre a feladatra, mivel 
szakmailag felkészült emberekre van szükség, és anyagi- és leltárfelelısség terheli a 
munkavállalókat. Véleménye szerint érdekellentétet eredményez, ha az iskola a kastély 
látogatására külön belépıjegyet szed. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: hány fıre lenne szükség - a törvényes szabadidı biztosítása 
mellett - a vasárnapi nyitva tartáshoz? 
 
ÁCS ANDREA ÉVA nyolc fıvel tudná biztosítani ezt a nyitva tartást. 
 
CSATÁRI LAJOS nagyon humánusnak tartja az emberközpontú gondolkodást. Az 
idegenvezetéshez szakmailag felkészült emberekre van szükség, ezért véleménye szerint ezt a 
feladatot állandó emberekkel lehet színvonalasan ellátni. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: mennyi bevétel kiesést okoz a vasárnapi zárva tartás? 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: megközelítıleg három-négyezer forint kiesést jelent. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT véleménye szerint a diákok nem elég felkészültek szakmailag 
erre a feladatra. Fontosnak tartja, hogy az idelátogató vendégek a feltett kérdéseikre kielégítı 
választ kapjanak. 
 
KROKAVEZ LÁSZLÓ: a téli idıszakban a pavilon helyett a kastélyban tudnának helyet 
biztosítani. Úgy gondolja, hogy a diákjaik között vannak olyan értelmes gyerekek, akik 
képesek színvonalasan ellátni ezt a feladatot. 
 
BODOR TAMÁS nem tartaná szerencsés dolognak, ha a bevétel növelése a minıség rovására 
menne. Nincs meggyızıdve arról sem, hogy az „út a munkához” program keretében 
foglalkoztatott emberek ezt a feladatot megfelelı színvonalon tudják ellátni. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ jelezte, hogy a Mővelıdési Ház mosdójába kerekesszékkel nem 
lehet bejutni, ami nagyon kellemetlen, kérte ennek mielıbbi megoldását. A bánhalmi lakosok 
nevében megköszönte a Kerék-köznél lévı útszakasz kijavítását. 
 
BORDÁS JÓZSEF érdeklıdött, hogy az önkormányzatnak van-e kulcsrakész lakása a 
rendırök számára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kenderesen szolgálatot teljesítı rendırök lakhatására az 
önkormányzat megkeresi a megoldást, így ez nem lehet akadálya a státuszok betöltésének. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA  az Idısek Világnapja alkalmából szeretettel meghívta 
a jelenlévıket az október 10-i rendezvényükre. Szívesen fogadnak tombolatárgy 
felajánlásokat. Elmondta, továbbá, hogy a lakosság körébıl többen érdeklıdtek, hogy 
ruhaadományokat fogadnak-e. Természetesen örömmel fogadják a ruhákat, hagyatékokat, de 
kérte, hogy elızetes egyeztetés után szállítsák csak be az adományokat, mivel gondoskodni 
kell azok elhelyezésérıl. Az intézményükben már kialakításra került a mozgáskorlátozottak 
igénybevételére alkalmas illemhely, amely szükség esetén rendelkezésre áll. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS örömmel tapasztalta, hogy az Arany János úton elvégezték a 
kátyúzást, és a Béke-Vörösmarty út között lekaszálták a szedret. Jelezte, hogy a Mővelıdési 
Ház férfi mosdójában a kézmosó kagyló el van törve, kérte annak azonnali határidıvel történı 
kicserélését Ács Andrea Éva felelıs megjelölésével. Javasolta, hogy a képviselı-testület oldja 
fel a civil szervezetek támogatásának zárolását a helyi polgárırség tekintetében, és fizessék ki 
részükre a II. félévre járó 55 ezer forintos támogatást. A megyei Polgárırség parancsnoka 
csak abban az esetben biztosít 100 ezer forint támogatást a helyi szervezetnek, ha a képviselı-
testület is biztosítja a fennmaradó támogatás összegét. Határidı: október 15., felelıs: Pádár 
Lászlóné jegyzı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ jelezte, hogy a támogatások kifizetése nem jegyzıi hatáskör. A 
képviselı-testületi döntés nélkül a kifizetést nem fogja ellenjegyezni. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta továbbá, hogy a Rózsa Ferenc úton a gyerekek kint 
játszanak, rajzolgatnak a kövesúton, ami nagyon balesetveszélyes, kérte Majzik József 
közterület-felügyelı intézkedését azonnali határidı megjelölésével, és célszerőnek tartaná, ha 
az újságban is felhívnák a szülık figyelmét erre. Szintén a közterület-felügyelıt kérte, hogy a  



-    31     - 
 

 
Szent István úton a Török József féle ingatlan elıtt lévı száraz faágak és levelek elszállítására 
szólítsa fel az ingatlan tulajdonosát, mivel ebben a szárazságban nagy a tőzveszély lehetısége. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a napokban tartott ellenırzése alkalmával Bánhalmán az iskola 
egyik kapuját nyitva találta, illetve az önkormányzat kis kapuja sem volt lelakatolva és a 
szomszédos szolgálati lakás kapuja sem volt bezárva. Kérte, hogy hívják fel az 
intézményvezetık és a bérlık figyelmét az épületek megfelelı és biztonságos bezárására. Az 
elmúlt ülésen említette, hogy Bánhalmán az iskola kerítése és kapuja még nem készült el, 
örömmel tapasztalta, hogy mára már elkészült a kapu, de a kerítésbıl még hiányzik egy 
szakasz. Tudomása szerint a szükséges famennyiség kiszállításra került Szatmári Tiborhoz, 
ezért kérte azonnali határidıvel, Szatmári Tibor felelıs megjelöléssel elvégezni a feladatot. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ elmondta, hogy a lécek valóban kiszállításra kerültek Szatmári 
Tiborhoz, az általános iskola igazgatónıje azonban visszaszállítatott egy bizonyos 
mennyiséget a kenderesi iskolába azzal, hogy késıbb visszaadják a kölcsönkért léceket. A 
faanyag kiszállításáról az iskola jelenlegi igazgatója még nem intézkedett, úgy gondolja, hogy 
ezért Szatmári Tibort nem lehet felelıssé tenni.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a családsegítı épületében az egyik kapcsolónál áthúzás 
tapasztalható, ezért sürgısen meg kell nézni, hogy meddig érvényes az épület érintésvédelmi 
vizsgálata, és ki kell javíttatni a hibás kapcsolót. Felelıs: Fodor Imre, határidı: azonnal. 
 
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ visszatérve a polgárırség támogatására arról érdeklıdött, hogy a 
megyei polgárırség mibıl tud 100 ezer forintos támogatást nyújtani a kenderesi szervezetnek. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az önkormányzat által biztosított 110 ezer forintos támogatás 
megszavazásakor a polgárırség megyei parancsnoka azzal érvelt, hogy amennyiben az 
önkormányzat biztosítja a 110 ezer forintos támogatást, úgy a megye ugyanannyi támogatást 
biztosít. Kíváncsi lenne arra, hogy a megígért támogatást megkapta-e már a kenderesi 
szervezet. 
 
CSATÁRI LAJOS tudomása szerint Majzik József  köztisztviselı felett a munkáltatói jogkört 
a jegyzı gyakorolja. Az alpolgármester ennek ellenére feladatot és határidıt állapított meg a 
közterület-felügyelınek. A képviselı-testület a jegyzınek határozhat meg feladatot, és a 
jegyzı dönti el, hogy leosztja-e a feladat megoldását a köztisztviselıknek vagy saját maga 
intézkedik. Ismeretei szerint a polgármester irányítja a Polgármesteri Hivatalt, a hivatal 
köztisztviselıi felett a jegyzı gyakorolja a munkáltatói jogkört. A képviselı-testület 
munkáltatói jogköre korlátozott, így az nem terjed ki a köztisztviselıkre, csak az 
önkormányzati intézményvezetıkre és a polgármesterre. 
 
MAJZIK JÓZSEF javasolta, hogy nézzék meg a lebontásra váró épületben, hogy van-e 
használható mosdókagyló a Mővelıdési Háznak. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy döntsenek a polgárırség támogatásának kifizetésérıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 3 fı támogató, 7 fı elutasító és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 233/2009.(XI.30.) Kt. számú határozata  
a Kenderesi Polgárırség támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy a Kenderesi Polgárırség helyi szervezetének 2009. évre 
 biztosított támogatás kifizetésének zárolását nem oldja fel az  
 önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel. 
 
 Errıl: 1./ Czakó István a Kenderesi Polgárırség vezetıje Kenderes, Szent I. út 57. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben  
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
 
 
BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 18 óra 35 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

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



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2009. szeptember 30-án 14 órakor tartott 
rendes, nyílt ülésén. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:             Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. szeptember  
30-i ülése napirendjének elfogadásáról     213/2009. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzatának vagyon-és felelısségbiztosítására 
     adott árajánlatok elbírálása      ---- 
 
2./ Kenderes város Önkormányzata Képviselı-testületének 
     20/2009.(X.08.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését 
     megállapító többször módosított 2/2009.(II.27.) számú rendelet 
     módosítására 
 
3./ Az EC Multienergia KFT (székhelye: Zalavég, Dózsa Gy. út 48.) 
     vállalkozással kötendı szerzıdésrıl     214/2009. 
 
4./ A közterület-felügyelı munkájáról készített beszámolóról  215/2009. 
 
5./ A városırség munkájáról készített beszámolóról    216/2009. 
 
6./ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának 
     módosításáról        217/2009. 
 
     A  Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó 
     Megállapodás módosításáról      218/2009. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzat 2009. évre vonatkozó közbeszerzési 
     tervének módosításáról, és a „Háromszínő jelzılámpa telepítése a 
     Szent István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésébe” tárgyú 
     általános egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról   219/2009. 
 
8./ „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István  út és a Petıfi 
     Sándor út keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
     eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztására 220/2009. 
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9./ „Háromszínő jelzılámpa telepítése a Szent István út és a Petıfi 
     Sándor út keresztezıdésébe” tárgyú általános egyszerő közbeszer- 
     zési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról  221/2009. 
 
10/Az Államreform   Operatív Program 1. A.2. kódszámú, 
     Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése támogatására elnyert  
     „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” 
    címő pályázat szakmai programjában szereplı munkaügyi szakmai 
    továbbképzés lebonyolítójának kiválasztásáról    222/2009. 
 
11/Az Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.5. kódszámú, Akadálymente- 
     sítés támogatása (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) 
     címő intézkedés pályázatáról szóló 207/2009.(IX.09.) számú  
     határozatának módosítása       223/2009. 
 
12/Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának az Európai Uniós 
     és hazai forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelési, pályázat- 
     készítési és lebonyolítási szabályzatának elfogadásáról   224/2009. 
 
13/ Kenderes Város Önkormányzat és a CAMINUS Zrt. közötti 
      szerzıdés módosításáról       225/2009. 
 
14/ Tájékoztató Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı 
      hulladéklerakók rekultiválásáról      226/2009. 
 
15/ Az Apáczai csere János Általános Iskola Szervezeti és Mőködési 
      Szabályzatának jóváhagyásáról      227/2009. 
 
16/ Az Apáczai Csere János Általános Iskola TÁMOP-3.4.3-08/2 
      kódszámú pályázat benyújtásának támogatásáról   228/2009. 
 
17/Az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1/E-2008-0037. kódszámú, 
     Helyi településfejlesztési akciók támogatására benyújtott „Város 
     rehabilitációs beavatkozás Kenderes Városban a jobb életminıség 
     és az esélyegyenlıség jegyében” címő nyertes pályázathoz saját 
     forrás kiegészítés igénylésérıl      229/2009. 
 
18/Az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1.E kódszámú, 
     Helyi településfejlesztési akciók támogatására benyújtandó 
     „Településfejlesztési akció az élhetıbb és biztonságosabb 
     Kenderesért” címő pályázatról      230/2009. 
 
19/A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium TÁMOP-3.4.3- 
     08/2 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás” címő pályázat 
     benyújtásának támogatásáról      231/2009. 
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20/ 
 
a.) A Magyar úti lakosok kérelmérıl              232/2009. 
 
b.)Kenderes, Szent István út 33. szám alatti önkormányzati ingatlan 
     bontásáról                                                                                                   ---- 
 
 
    A Kenderesi Polgárırség támogatásáról           233/2009.  
   


