Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 13-án 8 órakor
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr Ila
Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati
képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Kuczeráné Sípos
Judit, Szatmári Tibor
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Pádár Lászlóné
jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı,

BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 9 fı
van jelen, 5 fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes.
A Képviselı-testület ülését telefonon hívta össze, a napirend fontossága és sürgıssége miatt.
Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását: Elıterjesztés mezıgazdasági utak
fejlesztéséhez benyújtandó pályázatról az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 235/2009.(X.13.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. október 13-i napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-
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1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
BOGDÁN PÉTER: az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból lehetıség nyílik
mezıgazdasági utak fejlesztéséhez pályázat benyújtására. Ennek keretében megvizsgálták az
ún. „Hosszúháti út” felújításának lehetıségét, amely nagyon indokolt és szükséges lenne.
Felkérte Fodor Imrét, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosát, adjon részletes tájékoztatást a
pályázati lehetıségrıl.
FODOR IMRE: a pályázat keretében megvalósítandó útfelújítás a reptér melletti, valamint a
reptér-„tsz központ” közötti útszakaszt érintené, mintegy 2.400 méter hosszúságban. A
felújítandó útszakasz 10100 m2 terület aszfaltozását jelentené, amelynek bruttó bekerülési
költsége közel 70 millió Ft. A pályázat benyújtásához 25 %-os önerı szükséges, ami jelen
esetben kb. 17 millió Ft biztosítását jelenti.
BOGDÁN PÉTER az önkormányzat az önerıt nem tudja biztosítani. Ezzel kapcsolatban az
érintett gazdákkal korábban már volt egyeztetés az út építését illetıen, van szándékuk
anyagilag ahhoz hozzájárulni, de annak mértékérıl még nem tárgyaltak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a döntés meghozatala elıtt tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a jövı
évi költségvetés jelenlegi információi szerint az önkormányzat 56 millió Ft-tal kevesebb
normatívát fog kapni a jövı évben, amely fıleg az oktatási intézményeket érinti. Az út
megépítése tényleg nagyon indokolt, de a jelenlegi pénzügyi helyzet nem teszi lehetıvé az
önerı biztosítását. Javaslata az volt, hogy meg kell keresni a gazdálkodókat, hogy az út
építéséhez anyagi hozzájárulásukat kérjék.
Hozzászólások
TAPASZTÓ SZABOLCS: javasolta fórum összehívását, ahol a gazdák részére adjanak
tájékoztatást a pályázati lehetıségrıl, és kérjék támogató nyilatkozatukat a hozzájárulásról.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: azt javasolta, hogy amennyiben a gazdák és a gazdálkodó
szervezetek az önerı felét biztosítják, az önkormányzat keresse meg a lehetıségét a többi
pénzösszeg biztosítására.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ nem ért egyet az elızı véleménnyel. Az önkormányzatnak
elsısorban a kötelezetı feladatait kell ellátni, és a jelenlegi helyzet ismeretében nem reális a
pályázat benyújtásáról dönteni.
BAKTAI KÁLMÁN: az ilyen helyzetekben a legfontosabbnak az emberi értékek,
emberközpontú szemlélet szem elıtt tartását tartja. Lehet, hogy megépül az út, amelyet 8-10
ember használ, és közben az önkormányzatnál munkahelyek szőnnek meg, a kialakult
pénzügyi helyzet miatt.
DR ILA ERZSÉBET: szerinte a jövı évi költségvetésbe nem vehetı bele az út önerejének
biztosítása, ettıl függetlenül javasolja kikérni a gazdálkodók véleményét is.
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: szerinte maximum 5 millió Ft-tal tud hozzájárulni az
önkormányzat az út építéséhez. Amennyiben a gazdálkodók a többi részt biztosítják, a
pályázat csak abban az esetben nyújtható be.
BOGDÁN PÉTER még a mai napon megkeresik a cégeket, illetve az érintett gazdákat,
tájékoztatják ıket a pályázati lehetıségrıl, és kérik nyilatkozzanak arról, hogy az önerı
biztosításához hozzá tudnak-e járulni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a gazdák részérıl nincs meg a kellı támogatottság, akkor
a pályázat benyújtására – az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve - nincs
lehetıség.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 236/2009.(X.13.) Kt. számú határozata
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó pályázat elıkészítésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta az
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó pályázat
feltételeit, mezıgazdasági utak fejlesztésére vonatkozóan.
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy a döntés meghozatala elıtt megkeresi
az érintett gazdákat és gazdálkodó szervezeteket, hogy a pályázathoz szükséges
önerı biztosításához anyagi hozzájárulásukat kérje.
Amennyiben a szükséges támogatottság biztosítva lesz, úgy a pályázat benyújtásáról
a Képviselı-testület a késıbbiekben dönt.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal pályázatíró csoportja, Helyben
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER sajnos újra napirenden van a Kisújszállás-Kál-Kápolna vasútvonal
bezárásának kérdése. Ezzel kapcsolatban lakossági fórum megtartására kerül sor
Kisújszálláson, a Polgármesteri Hivatalban, illetve a kunhegyesi vasútállomáson. Kéri a
Képviselı-testület tagjainak aktív részvételét a rendezvényeken.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Fegyvernek és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatása
szerint a Rákóczi út 20. szám alatti ingatlan árverezésére kerül sor, amely kedvezményesen,
fizetési könnyítéssel megvehetı lenne. A Képviselı-testület tagjainak átgondolásra ajánlja a
lehetıséget, amelyre a késıbbiekben vissza fognak térni.
Mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 óra 30 perckor bezárta.
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MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október 13-i
ülése napirendjének elfogadásáról

235/2009.

1./ Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó
pályázat elıkészítésérıl

236/2009.

