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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, dr Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz 
László, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Kuczeráné Sípos Judit, Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Mikola Istvánné a Város Könyvtár vezetıje, Cseh Judit református 
lelkész, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Orosz Mihály 
aljegyzı, Mikes Ferencné a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Fodor Imre a 
Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Majzik József közterület-felügyelı, Bodor Tamás, Nánási 
István meghívott, Kántor Éva érdeklıdı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné, Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 12 fı van jelen, 2 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a 
kiegészítéssel, hogy harmadik napirendi pontként javasolja megtárgyalni a 2010. évi 
ellenırzési terv jóváhagyásáról szóló elıterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 240/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-i ülése 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. 



 
 

- 2 – 
 

1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város Önkormányzata és a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT között 
fennálló közszolgáltatási szerzıdés módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület 14/2009.(VIII.7.) számú rendeletével módosította 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
rendeletét. Az önkormányzat a rendelet megalkotásának idıpontjától nem tudja átvállalni a 
nem fizetı lakosok helyett a díjhátralék megelılegezését. A közszolgáltatási szerzıdés 2012. 
március 31-ig érvényes, melyet a Városgazdálkodási KFT 2019-ig kért meghosszabbítani. A 
Képviselı-testület a kérést nem támogatta, így továbbra is érvényben van az eredeti idıpont. 
Ezt követıen kérte a KFT, hogy a 2009. július 31-ig esedékessé vált, az önkormányzat által 
eredménnyel behajtani nem tudott díjhátralékot, amely 3.830.138 Ft, egy összegben az 
önkormányzat fizesse meg a közszolgáltató részére. A jelenleg érvényben lévı szerzıdés 
alapján ez jogos követelés. A korábban megalkotott rendelet nem módosul, a közszolgáltatási 
szerzıdés pedig az elmondottakkal változik. Kéri a Képviselı-testületet, döntsön arról, hogy 
az önkormányzat – a jelenleg még érvényben lévı szerzıdés alapján – a 3.830.138 Ft 
díjhátralékot a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT részére megfizeti. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ:  véleménye szerint a lombtalanítás idıpontját egyeztetni kellene a 
KFT-vel, mert ebben az évben sem a megfelelı idıben végezték. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szakemberek tájékoztatása szerint nagyon nehéz meghatározni a 
lombtalanítás megfelelı idıpontját, mivel azt az idıjárás nagyban meghatározza. 
 
CSEH JUDIT:  a temetıkben keletkezett mőanyag, illetve szerves hulladék elhelyezését nem 
tudják megoldani sem a református, sem a katolikus egyház részérıl. Jelenleg zsákokban 
győjtik a hulladékot, amely nem jelenthet megoldást. Sajnos az önkormányzat zárolta a civil 
szervezetek támogatását, így a református egyház sem jutott hozzá az idei évi támogatásához, 
amely nagy nehézséget okoz számukra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a jelenlegi állapot csak 
átmeneti, mivel folyamatban van a településen a volt hulladéklerakó rekultivációja. Amikor  
az befejezıdik, azt követıen jelölik ki azt a helyet, ahová a hulladékot le lehet rakni. Meg 
lehet rendelni a hulladékszállítást közvetlenül Kétpóra, amelyért külön fizetni kell.  
 
CSEH JUDIT: nem lehetett volna hamarabb intézni  a kijelölést, illetve a rekultivációt, hogy 
a kialakult helyzetet elkerüljék? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem az önkormányzaton múlik. A Kétpói Konzorcium rendezi a 
rekultivációt, mind a 24 településen. 
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FODOR IMRE: a Városgazdálkodási KFT-vel történt egyeztetés ez ügyben. Tájékoztatásuk 
szerint a jelenleg összegyőjtött hulladék egyszeri szállítási díja  8.000 Ft körüli összeg 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  arról érdeklıdött, hogy a díjhátralék hány fıt érint? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: rendelkezésre áll a hátralékosok névsora. Vannak rendszeresen nem 
fizetı személyek. A szolgáltató külsı behajtó cég bevonásával kísérli meg a hátralékok 
behajtását. Sajnos sokan nem veszik tudomásul, hogy kötelezı közszolgáltatásról van szó.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 241/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat és a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT között fennálló 
közszolgáltatási szerzıdés módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata és a Kisújszállási Városgazdálkodási KFT 
 a 14/2009.(VIII.7.) számú önkormányzati rendelet alapján elıkészített közszolgáltatási 
 szerzıdés módosítását az alábbi vélemény eltérési nyilatkozattal együtt fogadja el: 
 A közszolgáltató a közszolgáltatási szerzıdés 14/2009.(VIII.7.) számú rendeletben 
 foglaltak módosítását azzal a megállapítással tekinti érvényesnek és hatályosnak, hogy 
 a szerzıdı felek között fennálló 2002. március 1-én kelt hatályos közszolgáltatási  
 szerzıdés 20. pontjában rögzített önkormányzati kötelezettség vállalás tekintetében a 
 2009. július 31. napjáig esedékessé vált az önkormányzat által eredménnyel behajtani 
 nem tudott díjhátralékot, mindösszesen 3.828.080 Ft összeget az önkormányzat a 
 közszolgáltatási szerzıdés módosítás aláírását követı 8 napon belül egy összegben 
 megfizeti a közszolgáltató részére. 
 
 Határidı: 2009.december 15. 
            Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
                         Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                         osztályának vezetıje 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási  
                           osztályának vezetıje, 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Pályázati csoportja, Helyben 
                      4./ Kisújszállási Városgazdálkodási KFT 5310. Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület bıvítéséhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
 
 BOGDÁN PÉTER: az ANDONOR KFT képviseletében Gál Sándor ügyvezetı kérelmet 
nyújtott be, melyben a Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület 
bıvítéséhez kér tulajdonosi hozzájárulást. Idıközben Gál Sándor úr jelezte, hogy gázbekötést 
is tervez az ingatlanon, melyhez szintén tulajdonosi hozzájárulást kér. 
 
 
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy csak az elıterjesztésben foglalt, lángossütı-büfé 
épület bıvítésérıl szóló elıterjesztésrıl dönt, a gázbekötésre vonatkozó kérelmérıl az írásbeli 
benyújtást követıen határoz. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  242/2009. (XI.18.  Kt. számú határozata 
Kenderes, Petıfi út 61/A. szám alatt lévı lángossütı-büfé épület  
bıvítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
 

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı- testülete – mint a Kenderes 1081. hrsz.-ú 
terület tulajdonosa - a Kenderes, Petıfi út 61/A. szám alatt lévı lángossütı-büfé épület 
bıvítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 

 
Errıl:1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
         2./ Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
         3./ ANDONOR Kft., 5331 Kenderes, Petıfi u. 61/A. 
         
              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 
 
Elıterjesztés a 2010. évi ellenırzési terv jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a belsı ellenırzési terv elkészítésénél azok az ellenırzési pontok 
kerültek meghatározásra, amelyek kiemelt kockázatot jelentenek a gazdálkodás 
szabályszerőségében, különös figyelemmel a normatívák ellenırzésére. A helyi iparőzési 
adóbevallások ellenırzése a jövı évben átkerül az APEH-hoz, ezért annak lezárásaként a 
szabályszerőséget kívánják ellenırizni külsı szakértı bevonásával. 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 2010. évi ellenırzési terv 
jóváhagyásáról szóló elıterjesztést, és 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 243/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2010. évi belsı 
            ellenırzési tervet, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./  Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      3./  Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./  Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Karcag 
                      5../ Csehné Köteles Rozália belsı ellenır, 5200 Törökszentmiklós, Ifjúság út 9. 
                            fsz. 2. 
 
                            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 
Egyebek 
a.) 
 
Elıterjesztés Kenderes, Szent István út 33. számú (5/11 hrsz-ú) 4 lakásos önkormányzati 
lakóépület bontásáról 
 
BOGDÁN PÉTER: a  Szent István út 33.szám alatt lévı, 4 lakásos önkormányzati lakóépület 
bontásáról a Képviselı-testület korábban döntött. A bontási munkák elvégzésére nyílt árverés 
útján próbálnak vállalkozót  keresni, aki vállalja az épület teljes elbontását és a bontási terület 
rendezését. Nyertesként  a legmagasabb árat kínáló vállalkozót hirdetik ki. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
FODOR IMRE: a Polgármesteri Hivatal mőszaki csoportja megvizsgálta az épületet és a 
felmérések alapján az 1 millió Ft-os kikiáltási árat  reálisnak tartják. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az volt, hogy ki bonyolítja  az árverést? 
 
A feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint bizottságot kellene felállítani az árverés 
lebonyolítására, amennyiben a Képviselı-testület az elıterjesztésben foglaltak szerint határoz. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a bontás során hasznosítható anyagokat az 
önkormányzat vásárolja vissza. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolja az elıterjesztésben foglaltak szerinti konstrukció 
elfogadását. Javasolja, hogy a Kis Újságban és a Kenderesi Krónikában is jelenjen meg az 
árverési hirdetmény. Az épület bontásából befolyt összeget ingatlanfejlesztésre javasolja 
fordítani. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   244/2009.( XI.18) Kt. számú  határozata 
Kenderes, Szent István út 33. számú (5/11. hrsz. –ú) 4 lakásos önkormányzati lakóépület 
bontásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzata a tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 33. 
számú (5/11. hrsz. –ú) 4 lakásos önkormányzati lakóépület elbontásához - nyílt árverés 
útján -vállalkozót keres 
Az árverést az alábbi feltételekkel kell meghirdetni: 
- Kikiáltási ár: 1.000.000.-Ft.    
- Kaució (amelyet a vállalkozó csak a bontási terület rendezése után kaphat vissza): 
1.000.000.-Ft.   
- A nyertes a legmagasabb árat kínáló vállalkozó. 

 
 
 Errıl : 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztálya, Helyben 
  2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki és Pályázati csoportja, Helyben 
  3./ Irattár 
      
                            é r t e s ü l n e k. 
b.) 
 
BOGDÁN PÉTER: az Apáczai Csere János Általános Iskola részérıl Boda Zoltán, a PDSZ 
csoport képviselıje levélben kereste meg a Képviselı-testület tagjait, hogy a május-június 
havi többletmunka díjának kifizetését kérje a testülettıl, mivel munkáltatójuk azt a 
tájékoztatást kapta a fenntartótól, hogy a 2009/2010-es tanévben az eseti helyettesítések és 
túlmunkák kifizetésére nincs lehetıség. Tájékoztatta továbbá a képviselı-testület tagjait arról 
is, hogy az általános iskola pedagógusai részére a minıségi bérpótlék 2009. januárjától 
részben került kifizetésre, a még ki nem fizetett összeg 1 247 000 Ft. Kérte a Képviselı-
testületet, vitassák meg a kérelmet. Tájékoztatásul elmondta, hogy a május-június havi 
többletmunka díja a pedagógusok részére idıközben kifizetésre került. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kifizetés azért került felfüggesztésre, mert nem volt meg a fedezete. 
Türelmet kértek mindenkitıl. Amikor a pénzösszeg rendelkezésre állt, a kifizetés megtörtént. 
A következı túlóraigény is megérkezett, amely lényegesen kevesebb az elızınél. A minıségi 
bérpótlék beépítésre került az iskola költségvetésébe, és az intézményvezetı felelıssége 
annak kifizetése. 
 
BORDÁS JÓZSEF: a levelet úgy értelmezte, hogy az iskola költségvetésének terhére lett 
kifizetve az összeg.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a költségvetés összeállításakor minden intézmény költségvetését 
kénytelenek voltak csökkenteni, de azt nem mondták, hogy a minıségi bérpótlék ne kerüljön 
kifizetésre. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elvégzett munkáért túlóra jár, ezt nem vitatja senki, amelyet ki 
kell fizetni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a középiskolánál is „le kellett faragni” a költségvetésbıl, de ott az 
intézményvezetıje a kötelezıen kifizetendı minıségi bérpótlékok kifizetésérıl gondoskodott. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: arról volt szó, hogy ki fogják fizetni, csak türelmet kértek, ezért 
nem értette a Képviselı-testülethez írt levelet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: arról is tudomása van a Képviselı-testületnek, hogy a köztisztviselık 
étkezési hozzájárulásának kifizetése is fel lett függesztve, testületi döntés alapján. 
Amennyiben lehetıség lesz rá, a jogszabály által kötelezı juttatás kifizetésre kerül a 
köztisztviselık  részére is. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az volt, hogy polgármester úr válaszolt-e már a levél írójának? 
 
BOGDÁN PÉTER: mivel a levél írójának az volt a kérése, hogy a Képviselı-testület 
tárgyaljon a kérésrıl, a testületi megtárgyalás után fog válaszolni a kérelemre. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság kihelyezett 
ülésén, az iskolában figyelmeztették az akkori igazgatónıt, hogy jogszabályellenes a minıségi 
bérpótlék ki nem fizetése. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az elızı vezetés valóban nem talált más lehetıséget a költségvetés 
csökkentésére, és jogszerőtlenül nem került kifizetésre a minıségi bérpótlék. Feltételezi 
azonban, hogy egyeztetés történt az önkormányzattal ebben a kérdésben, amely nem mentesíti 
az iskola vezetésének felelısségét. Amennyiben a jelenlegi iskolavezetés úgy látja, hogy 
kifizethetı az összeg decemberben, ki lehet-e fizetni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: örülne neki, ha ki tudnák fizetni, de nem egy másik kötelezı feladat 
terhére. Kötelezı egyeztetés volt az intézményvezetıkkel, a törvény által elıírtan, ahol nem 
nevesítették a költségek csökkentésének módját. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: ebben az esetben a vezetı személyi felelıssége hol van? A vezetı a 
magasabb vezetıi pótlékot azért kapja, hogy az ilyen jellegő dolgokért is felelıs. Kérése az 
lenne, hogy az ilyen jellegő problémák elkerülésére  a Pénzügyi Bizottság, vagy a Képviselı-
testület tekintse át az intézmények részletes költségvetését. A „megcimkézett” pénzösszegek, 
- például  épület bérbeadásából, idegenforgalmi bevételekbıl befolyt összegek- 
felhasználásáról kimutatást kér a Pénzügyi Osztálytól. 
 
CSEH JUDIT: a civil szervezetek támogatását sajnos a képviselı-testület zárolta, így a 
református egyház sem jutott hozzá az idei összeghez. A szeptemberben megrendezésre 
kerülı Magyarok Vásárát saját erıbıl finanszírozták. Az egyház adományokból tartja fenn 
magát, és az önkormányzat által biztosított támogatás nagyon hiányzik a költségvetésükbıl. 
Nem hiszi, hogy az a  jövı útja, hogy a civil szervezetek nem kapnak támogatást. 
Átgondolásra javasolja  a támogatások további folyósítását. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: akkor, amikor a képviselı-testület  a támogatások felfüggesztésérıl, 
határozott, nagyon nehéz döntés elıtt állt,  mert ilyen lépésre még az önkormányzat nem 
kényszerült. Amikor egy gazdálkodás olyan helyzetbe kerül, hogy át kell nézni kötelezı 
feladatait, és döntéseit el kell vonatkoztatni minden emberi és egyéb tényezıtıl, akkor 
azokhoz a feladatokhoz tud nyúlni, amely nem kötelezı feladata az önkormányzatnak. A 
támogatás felfüggesztése nem azt jelenti, hogy nem lesz kifizetve, mivel az önkormányzat 
költségvetésébe is szerepel kiadási tételként, de csak akkor, ha azt a gazdálkodás megengedi. 
Bízik benne, hogy valamilyen formában tudják a támogatást folyósítani. A civil szervezetek 
nagyon nehéz helyzetbe kerültek a támogatások zárolása miatt. A Középtiszai Medosz 
Sportkör önkormányzati támogatásának megvonása például megkérdıjelezi a sportkör 
további mőködését, mivel csak önkormányzati támogatásból van bevételük. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az volt, hogy a szervezetek egész évi támogatása zárolva lett-
e? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azok a támogatások kerültek zárolásra, amely a döntés meghozataláig 
nem kerültek kifizetésre. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: elfogadja, hogy az a pénzügyi helyzet, amelyben jelenleg az 
önkormányzat van, 90-95 %-ban a központi kormányzat, a többi viszont saját hibájuk. 
Hiányolja, hogy sem a munkahelyteremtés, sem az ingatlanértékesítés terén nem történt 
elırelépés. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: valószínőleg képviselı úr is érez egy kis felelısséget abban, hogy a 21 
ha-os földterület értékesítésében nem történt semmi. Nem biztos, hogy jó megoldás volt a 
beruházás iránt érdeklıdı, volt kenderesi lakos elképzeléseit  figyelmen kívül hagyni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ha ingatlan eladásáról, illetve hasznosításáról döntenek, olyan 
szemlélettel kell lenni, mintha a sajátjukról lenne szó, mivel a lakosok  ezzel bízták meg ıket. 
Nem emlékezik rá, hogy konkrét árajánlatot adott volna a vállalkozó a kérdéses földterületre. 
Úgy gondolja, hogy a döntés meghozatala elıtt tájékozódniuk kell, és csak akkor hagyják 
jóvá, az értékesítést, ha garanciát látnak a megvalósulásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vállalkozót újból megkeresték, hogy adja be írásba kérelmét, de úgy 
nyilatkozott, hogy ha ilyen ellenállásba ütközik a kérelem, nem adja be. 
 
MAGYAR ISTVÁN: 21 ha-os földterületrıl van szó, amely nagy értéket képvisel. Arra 
kötelezték magukat, hogy az önkormányzat vagyonát felelısen kezeljék. A testületi ülésen 
semmi olyan körülmény nem volt, amely miatt a vállalkozónak el kellett állnia  vásárlási 
szándékától. Úgy gondolja, hogy az üzleti életben nem jellemzı, hogy a befektetı egy rosszul 
feltett kérdés miatt áll el vásárlási szándékától. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: minden bajnak az eredıje, hogy nincs sem a városban, sem a 
környéken munkahely. Óriási problémát jelent a családok, az önkormányzat számára is a még 
mőködı munkahelyek, állások sorozatos megszőnése is. 
 
 



- 9 – 
 
 

BOGDÁN PÉTER: javasolja, hogy zárják le az Általános Iskola kérelmérıl szóló vitát azzal, 
hogy a kérelemben foglalt túlóra összege kifizetésre került, a minıségi bérpótlék kifizetése 
pedig az intézményvezetı felelıssége. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 245/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
Az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusainak kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusaink kérelmét, melyben a 
            május-június havi túlmunkájuk kifizetését, valamint a minıségi bérpótlék 
 ki nem fizetett összegét kérik a Képviselı-testülettıl. 
 A Képviselı-testület megállapította, hogy a pedagógusok május-június hónapra 
 járó túlmunka díja november hónapban kifizetésre került. A minıségi bérpótlék 
  kifizetése az intézményvezetı felelıssége. 
 
 Errıl: 1./ Boda Zoltán, PDSZ csoport képviselıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      5./ Nagyné Lenge Margit Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
c.) 
 
BOGDÁN PÉTER: a Vöröskereszt helyi vezetıje, Orvos Anetta Csilla azzal a kérelemmel 
fordult a Képviselı-testülethez, hogy engedélyezzék a szervezet számára az idei, 40 ezer Ft-os 
támogatás kifizetését, melyet a véradók napja alkalmából a  többszörös véradók köszöntésére 
kívánnak fordítani. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: arról érdeklıdött, hogy a civil szervezetek idei évi támogatásának 
zárolása mikor lesz feloldva? 
 
BÍRÓ CSABA: jelenleg  az önkormányzat költségvetési hiánya 68 millió Ft. A Képviselı-
testület a rendkívüli pénzügyi helyzet miatt több intézkedést hozott, többek között  zárolta a 
civil szervezetek idei évi támogatását az év végéig, a költségvetési egyensúly megtartása 
érdekében. Az ÖNHIKIS, illetve a mőködésképtelen önkormányzatok támogatására  
pályázatokat tudtak benyújtani, egyébként még többet kellett volna elvonni az intézményektıl 
is. Más lehetıséget a költségvetés egyensúlyban tartására – nem lát. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a felelısségben is osztozni kell, mivel közösen hozzák meg a 
döntéseket, és le kell vonni a konzekvenciákat. Nagyon kevés a lehetıség arra, hogy olyan 
döntéseket hozzanak, amely pozitív irányban határozza meg a település jövıjét. Érezni 
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 kellene a súlyát döntésüknek. Nem kellene egymásnak dobálni a labdákat. A Vöröskereszt 
kérését támogatja. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a Vöröskereszt támogatása  zárolva van, ezért olyan javaslata 
van, hogy a beszedett tagdíjakból készítsenek jelképes ajándékokat a véradók köszöntésére. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: sajnálja, hogy nincs jelen a Vöröskereszt helyi szervezetének titkára, 
mert azt tanácsolná neki, hogy olyan emberek támogatását kérje, akik máskor is segítenek, és 
támogatják a szervezetet. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Vöröskereszt adományoz kitüntetéseket a többszörös véradóknak, 
melyet idáig az önkormányzat támogatásával egészítettek ki. Úgy gondolja, hogy a véradók 
önzetlen tevékenységét támogatni kell, ezért a maga részérıl a november havi tiszteletdíjából   
4.000 Ft-ot ajánlott fel erre a célra., amelyre kéri képviselıtársait is. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: korábban a Vöröskereszt bánhalmi szervezete apró, jelképes 
ajándékokat készített az ilyen és hasonló rendezvényekre, amelyet most is jónak tartana. 
 
CSEH JUDIT: támogatja a dr Almássy Antalné képviselı által felvetett elképzelést, amelyet 
nagyon jónak tart. Megismételte a már korábban feltett kérdését, miszerint mikor lesz feloldva 
a támogatás zárolása?  Az összes civil szervezet azért alakult, mert segíteni szeretné Kenderes 
város megtartását és tovább lépését. Az önkormányzatnak is hangsúlyt kellene fektetnie a 
civil szervezetek megtartásában és megerısítésében.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Király Lászlóné által felvetett javaslatot mindenkinek egyénileg kell 
eldönteni, és saját belátása szerint adományozni a Vöröskereszt támogatására. 
 
BOGDÁN PÉTER: csatlakozik Király Lászlóné javaslatához. İ személy szerint 10 ezer Ft-
tal támogatja a Vöröskereszt kérelmét. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Vöröskereszt helyi 
szervezetének kérelmét, és 11 fı támogató szavazattal, egy ellenvélemény mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának  246/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
a Vöröskereszt  Helyi szervezetének kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a 
 Vöröskereszt Helyi szervezetének kérelmét, és úgy döntött, hogy 
 2009. évi, 40 ezer Ft-os támogatásuk zárolását, a Képviselı-testület 
 176/2009.(VII.30.) Kt. számú határozata alapján nem oldja fel. 
 A Képviselı-testület tagjai a szervezet támogatását, egyénileg, saját 
 döntésük alapján tehetik meg. 
 
 Errıl: 1./ Orvos Anetta Csilla Vöröskereszt Helyi Szervezetének titkára, Helyben 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                      3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 



- 11- 
 

d.) 
 
BOGDÁN PÉTER a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vezetése azzal a 
kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy a részben önálló gazdálkodásról szóló 
határozatát felülvizsgálni szíveskedjen. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a téma megtárgyalása elıtt ügyrendi javaslata volt, miszerint a 
Képviselı-testület soron következı ülésén, a 2010-es költségvetési koncepció megtárgyalása 
elıtt tárgyalja. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 247/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmét, mely a 
 részben önálló gazdálkodásról szóló határozat felülvizsgálatára vonatkozik – 
 az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, 10/2008.(VII.30.) 
 rendelet, 13. §. (8) bekezdése alapján – napirendjérıl leveszi. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
BOGDÁN PÉTER: erdélyi testvérvárosunk, Csíkszentmárton és a környékbeli 
mesteremberek székelykaput faragnak, amely a jövı évben kerül felállításra a településen. A 
költségek fedezetére győjtés indult, amely a székelykapu felállításával kapcsolatban létrejött 
honlapon található számlaszámra lehetséges. A székelykapu helyérıl a Képviselı-testületnek 
kell majd dönteni. Kéri a testület tagjait, gondolkozzanak el a lehetséges helyszínekrıl. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a lehetséges helyszín kiválasztását javasolta megtárgyalni, az 
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság, valamint a Városfejlesztési, 
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság részérıl is. 
 
BOGDÁN PÉTER egyetért a javaslattal, és kérte a két bizottság elnökét, hogy tegyenek 
javaslatot a Képviselı-testületnek a lehetséges helyszínekre. A kenderesi honlap kiegészítését 
kérte, mivel az intézmények közül hiányzik az Óvodai Egység feltüntetése. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: törvényi változások miatt, a családi pótlék 50 %-ának természetben 
történı nyújtására lesz lehetıség a jövıben. Szeretné, ha megvizsgálnák a lehetıséget, mert – 
véleménye szerint – sok olyan család van, akiknek nehézséget okoz az iskolai felszerelések 
beszerzése. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban is volt már ilyen,  de sajnos nem váltotta be a hozzá főzött 
reményeket. Mindenesetre megvizsgálják azokat a családokat, ahol megoldást jelenthet ez a 
fajta támogatás. 
 
MAGYAR ISTVÁN olyan javaslata van, hogy a következı testületi ülésre a Szociális és 
Egészségügyi bizottság,  illetve Pénzügyi Osztály tekintse át a szociális kártya bevezetésének 
lehetıségét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ türelmet kér ebben a kérdésben. Javasolta, hogy várják meg az 
Alkotmánybíróság döntését a szociális kártyát illetıen. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a hét végi rendezvény kapcsán számára „kicsit furcsa”, hogy az 
önkormányzat a nevét adja egy Jobbikos kampányrendezvényhez. Nem volt jelen, de kicsit 
túlzásnak tartja az önkormányzatot szervezıként feltüntetni. Azt gondolja, hogy a rendezvény 
nem volt méltó Horthy Miklós emlékéhez. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezt már korábban is jelezte, mivel több alkalommal úgy jelent meg, 
hogy az önkormányzattal közös rendezvényrıl volt szó. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ akkor lehet az önkormányzattal közös rendezést megjelölni, ha a 
Képviselı-testület dönt róla. Az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság 
legközelebbi ülésén  összeállításra kerül a következı év rendezvényeinek programja. Ott kell 
eldönteni azokat a programokat, amelyek rendezésében az önkormányzat részt vesz. 
Érdeklıdött továbbá arról, hogy a  rendırlakás megoldása milyen szinten van. Személyes 
felelısséget érez abban, hogy  a tavalyi évi közbeszerzési eljárás eredményeként helyi 
vállalkozó nem szállít kenyeret az intézményekbe. Javasolja polgármester úr, illetve az 
ügyintézık felé, hogy a helyi vállalkozóknak tartsanak tájékoztatót, és készítsék fel ıket a 
közbeszerzési eljárásban történı sikeres részvételre. 
 
BOGDÁN PÉTER ırsparancsnok úrnak december 1-ig biztosít szállást a középiskola a 
vendégszobában. Jelenleg önkormányzati lakás nem áll rendelkezésre, ezért albérleti 
megoldást keresnek.  
 
MAGYAR ISTVÁN arról érdeklıdött, hogy a rendırörs épületében lenne-e lehetıség pihenı 
szoba kialakítására? 
 
BOGDÁN PÉTER a mai napon a helyszínen nézték meg ırsparancsnok úrral a rendırörs 
épületét, amely – elmondása szerint – nem alkalmas  a szoba kialakítására. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS ha igazgató úr bérbe kívánja adni a szobát, vegyék ki 
ırsparancsnok úr részére. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a szoba ára 3.000 Ft éjszakánként, amely nem hosszú távú megoldás. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: csatlakozik az Eszteró Imréné által elmondottakhoz. Úgy gondolja, 
hogy a képviselı-testületnek kell dönteni abban, hogy milyen szervekkel, szervezetekkel tart 
kapcsolatot az önkormányzat, abban az esetben is, ha városi rendezvényrıl van szó. 
Véleménye az, hogy közösen kell átgondolni a jövıre vonatkozó elképzeléseket, mert nem 
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használ a településnek, ha teret engednek a szélsıséges eszméknek Sokan vannak, akik 
ezekkel az eszmékkel nem értenek egyet. 
 
CSEH JUDIT: református lelkészként meglepte, hogy ifjú Hegedős Lóránt, mint református 
lelkész van aposztrofálva. Jelenleg ı  a református lelkész, ezért Kenderes területén bármilyen 
református szolgálatért ı a felelıs. İt, mint református lelkészt nem értesítették, meg sem 
keresték. Maximálisan felháborítónak tartja  ifjú Hegedős Lóránt győlöletkeltı beszédét. Nem 
a Jobbik ellen szól, de a rendezvényen törvénytelenségek mutatkoztak, és ehhez az 
önkormányzat a nevét adta. İt ez emberként és református lelkészként is maximálisan sérti. 
Meggyızıdése, hogy ez Kenderes város jövıjét sem szolgálja.  
 
BOGDÁN PÉTER az elıadókat nem ık hívták, nem is beszélt Hegedős Lóránttal., és 
felelısséget sem tud vállalni azért, hogy az elıadók milyen beszédet mondanak. 
 
CSATÁRI LAJOS sok baj van a helyi lappal, melynek fıszerkesztıje, a rovatoknak felelısei 
vannak. Nem bújhatnak ki az alól a felelısség alól, amely egy lap készítéssel együtt jár. Az a 
kérése a fıszerkesztı asszony felé, hogy vitatott esetekben és kérdésekben konzultáljon 
képviselıkkel, bizottsági tagokkal, hogy meg lehet-e jelentetni a lapot. A polgármester urat is 
terheli felelısség, amely felett a képviselı-testület nagyvonalúan átlépett. Hangsúlyozza, hogy 
az önkormányzati szervezet legmagasabb döntéshozó szintje a képviselı-testület, amely 
munkáltatói jogot gyakorol a polgármester úr felett. A probléma egy évvel ezelıtt is 
elhangzott,  amelyrıl polgármester úr is tudott. A jegyzı asszonynak   mondja, hogy idınként  
a jogi felelısség tekintetében is felvilágosítást kell adni a polgármester úrnak. Szerinte a  
polgármester nem az önkormányzatot, hanem a képviselı-testületet képviseli, ezért a jogi 
fogalmakat pontosítani kellene. Honnan veszi a polgármester azt a jogalapot, hogy 
felülemelkedjen az önkormányzati szervezet mőködésén, és a képviselı-testület jóváhagyása 
nélkül vett részt a szervezésben? Abban, hogy a város a nevét adta ehhez a rendezvényhez,  
komoly politikai felelısség terheli a polgármestert, amennyiben szükséges, fegyelmi 
bizottságot kell felállítani, és el kell marasztalni a polgármestert. Mint munkáltatói jogkör 
gyakorlójának, a Képviselı-testületnek ehhez joga van. Visszakanyarodva a helyi lappal 
kapcsolatos problémára, megkérdezte a lap fıszerkesztıjét, hogy megkérte-e polgármester 
urat, hogy írjon az elsı oldalra cikket. Úgy gondolja, hogy nem.  A sajtó szabályait és a sajtó 
elkészítésének elemi módjait ismerni kell. A publicisztika  és híranyag mőfajilag különbözı. 
Az önkormányzat ingyenes közszolgálati lapjáról van szó, melyet közpénzbıl fizetnek.. Ha 
polgármester úr lapot akar írni, nyúljon a zsebébe.. Minden település büszke lenne arra, ha 
lenne egy olyan polgára, aki részt vett  az ’56-os forradalomban, életét áldozta, harcolt.  Ezért 
nem érti, hogy miért nem érdemelt az 56-os megemlékezésen említést egy kenderesi hıs? Ez 
a város szégyene, hogy van egy hısünk és meg sem említik a helyi lapban.  
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ Eszteró Imrénétıl kérdezte, hogy benne van-e a 
szerkesztıbizottságba? 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottságának tagjaként 
benne van a szerkesztıbizottságba.  
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ további kérdése az volt, hogy akkor nem tőnt fel a kérdéses cikk? 
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: a cikket nem ı kifogásolta, hanem Csatári Lajos. A 
fıszerkesztıasszony felé jelezte a problémát, de mivel nem az ı írása, nem húzhatta ki. 
 
MAJZIK JÓZSEF kéréssel fordult a Képviselı-testülethez. Az utóbbi idıszakban a 
közbiztonság kismértékő javulása következett be, amelynek alapfeltétele volt a saját gépkocsi 
használata. Ahhoz, hogy jobban, gyorsabban és hatékonyabban tudjanak mőködni, segítséget  
kérnek vállalkozóktól, szponzoroktól, akik  jármő, valamint üzemanyag biztosításával 
tudnának segíteni. 
  
TAPASZTÓ SZABOLCS: jelezte, hogy a ravatalozó tetejét megbontotta a szél, amely 
mihamarabbi  intézkedést igényel. A Szent István úton, a II. világháborús emlékmőnél a járda 
meghibásodott, rongálódott, amelyet meg kell vizsgálni. A volt óvoda telkén a kerítés 
oszlopai nagyon rossz állapotban vannak, a gázcsı balesetveszélyes, amelyet soron kívül 
javasol intézni. November 7-én a Vadvirág Népdalkör Kunhegyesen a KÓTA rendezvényén 
vett részt, ahol arany fokozatú minısítést nyertek. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ a Bem út lakói kérését tolmácsolta, hogy az átereszek tisztítását 
végezzék el . A Bocskai út lakói  a Szent István út végén lévı  kátyúk kijavítását kérik . 
 
BAKTAI KÁLMÁN  a tavalyi évben dolgoztak közcélú munkásokkal a Bem úton, de nem 
tudták az átereszeket kitisztítani mert össze voltak törve, ezért újakra lenne szükség. 
 
BOGDÁN PÉTER : a Képviselı-testület korábban döntött a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz történı csatlakozásról 2010. évre, ugyanakkor nem 
határoztak a pénzösszeg nagyságáról, amelyre kötelezettséget vállal 2010. évi 
költségvetésének terhére, ezért most a testületnek dönteni kell az összeg nagyságáról is. 
  
Javasolta a továbbiakban zárt ülésen folytassa munkáját a testület, önkormányzati 
ösztöndíjpályázatok elbírálása miatt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testület 9 fı egyhangú szavazatával (a döntés 
meghozatala elıtt dr Ila Erzsébet, dr Barta Zsuzsanna, és Magyar István eltávozott, ) így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık száma 9 fı,az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 248/2009.(XI.18.) Kt. számú határozata 
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz szükséges pénzösszeg 
biztosításáról, a 2010.évi költségvetésének terhére történı kötelezettségvállalásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Bursa 
 Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2010. évre történı biztosítására   
            2010.évi költségvetésének terhére 300.000 Ft-ot biztosít, melybıl 10 fı ösztöndíj- 
 pályázatát támogatja. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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BOGDÁN PÉTER mivel más napirendi pont nem volt, a képviselı-testület nyílt ülését 16 óra 
10 perckor bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. november 18-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 

 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:             Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      240/2009. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat és a Kisújszállási Városgazdálkodási 
     KFT között fennálló közszolgáltatási szerzıdés módosítása  241/2009. 
 
2./ Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület 
     bıvítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás    242/2009. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi belsı ellenırzési  
     tervének jóváhagyása       243/2009. 
 
4./ 
a.) Kenderes, Szent István út 33. számú (5/11 hrsz-ú) 4 lakásos 
     önkormányzati lakóépület bontásáról     244/2009. 
 
b.) Az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógusainak 
      kérelmérıl           245/2009. 
 
c.) A Vöröskereszt Helyi Szervezetének kérelmérıl    246/2009. 
 
d.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 247/2009. 
 
     A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 
     pályázathoz szükséges pénzösszeg biztosításáról, a 2010. évi 
     költségvetés terhére történı kötelezettségvállalásról   248/2009. 


