
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. november 25-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr. Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz 
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, 
Tapasztó Szabolcs alpolgármester.- 
 
Bejelentéssel távol: Szatmári Tibor önkormányzati képviselı.- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá:  
1. napirendi pontnál: Fejes Zoltán Karcagi Rendırkapitányság vezetıje, Dr. Butyka László a 
Kisújszállási Rendırırs parancsnoka, Antalóczi János alezredes. 
Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, 
Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Mikola Istvánné a 
Városi Könyvtár intézményvezetıje, Süveges Lajos a Kenderesi Vízmő intézményvezetıje, 
Ács Andrea Éva a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Vári Imre 
könyvvizsgáló, Csehné Köteles Rozália belsı ellenır, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály 
aljegyzı, Fodor Imre, Mikes Ferencné, Koncz Éva, Turi János, Majzik József Zoltán 
köztisztviselık, Bodor Tamás, Pádár Brigitta, Bencze Sándorné, Balázsiné Hubai Ildikó, 
Csatári Lajos, Nánási István, Király Barna meghívottak, Bakos László közbeszerzési szakértı, 
Gál Sándorné, Boda Zoltán, Bozsó Györgyné, Mohácsi Zsolt, Kántor Éva, Tóth Józsefné, 
Veresné Nagy Margit, Gulyás Andrea, Lányi Tamás, Szabó Márta, Nagy Nóra, Peszeki Petra, 
Czakó Sándorné, Cseh Judit, Kota Pál, Koszta Csaba, Andrási József, Szoboszlai Árpád 
érdeklıdık, valamint Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 11 fı van jelen, 2 fı késıbbre jelezte érkezését, 1 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 264/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
1.  n a p i r e n d i  p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Dr. Butyka László Kisújszállás Rendırırs parancsnokának kinevezésérıl 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az elmúlt héten megbeszélést folytatott 
Budapesten Bencze József országos rendırfıkapitánnyal. A megbeszélésen a település 
közbiztonsági helyzetérıl tárgyaltak. Azzal a kéréssel fordult a rendırfıkapitányhoz, hogy a 
rendıri létszámot tíz fıre bıvítse Kenderesen. A kérésével ellentétben, felelıs ígéretet csak 6 
fıs rendıri létszámra kapott. Jelenleg településünkön három fı teljesít szolgálatot az október 
1-jétıl mőködı rendırırsön.  
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
FEJES ZOLTÁN támogatja Dr. Butyka László kinevezését. Megelégedéssel beszélt az 
ırsparancsnok eddigi munkájáról, aki aktív szerepet vállalt a kenderesi rendırırs 
kialakításában. Kiváló személyzeti munkájának köszönhetıen a kisújszállási rendırırs 
létszámhiánya megoldásra került, az üres álláshelyek betöltésre kerültek. A kenderesi 
rendırırs vonatkozásában is állandósult a személyi állomány, itt jelenleg egy betöltetlen 
státusz van, amit egy Kenderesrıl elszármazott fiatalembernek tartanak fenn, aki jelenleg 
végzi rendır szakközépiskolai tanulmányait. Úgy érzi, hogy a településen kedvezı irányba 
mozdult el a rendırség negatív megítélése. Az önkormányzat által biztosított mobiltelefon 
segítségével megoldódott a folyamatos rendıri jelenlét. Bízik abban, hogy ez a pozitív 
folyamat tovább folytatódik, és az országos rendırfıkapitány által ígért plusz létszámmal a 
Karcagi Rendırkapitányság állomány teljes egészében feltöltésre kerülhet. Dr. Butyka László 
kinevezésével hosszútávon biztosítottnak látja a rendırırs szakmai irányítását. Megköszönte a 
képviselı-testületnek a rendırıs átalakításához nyújtott segítséget. 
 
DR. BUTYKA LÁSZLÓ: 1996. óta teljesít szolgálatot a rendırség kötelékében. A Szolnoki 
Városi Rendırkapitányságon vizsgálóként, majd Budaörsön ügyeletes tisztként dolgozott. 
2007-tıl a Törökszentmiklósi Rendırkapitányságon bőnügyi osztályvezetıi feladatokat látott 
el, ezt követıen pedig, ismét Szolnokon, a felderítési osztályon dolgozott. A Kisújszállási 
Rendırırsön az elmúlt idıszakban szolgálat átalakítást hajtott végre, melynek eredményeként 
a kenderesi rendırırs létszámigényét részben biztosítani tudta. A jelenlegi létszámmal 
azonban a 24 órás rendıri jelenlét nem biztosítható a településen. Örömmel számolt be arról, 
hogy a rendırırs egy hónapos mőködése óta három bíróság elé állítás történt. Szeretné ezt az 
eredményességet a jövıben is megtartani. Célja a közbiztonság helyzetének további javítása, 
de ezt csak a lakosság segítı közremőködésével tudja elérni. Október 15-étıl dolgozik ezen a 
területen és ezen idıszak alatt növekvı ügyszám mellett, növekvı eredményességrıl 
számolhat be.  
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A Kisújszállási Rendırıs nem rendelkezik elıállító helyiséggel, ezért nem tudják az 
elkövetıket törvényes, jogszerő intézkedés keretében bent tartani. Nagyon jó kapcsolatot 
építettek ki a helyi polgárırséggel, városırséggel, közterület-felügyelıvel, akik aktívan 
bekapcsolódnak a közös szolgálat ellátásokba. Szeretné, ha a közeljövıben lakossági fórum 
keretében lehetıséget kapnának a felmerülı problémák megbeszélésére. Elmondta továbbá, 
hogy a tervezett térfigyelı kamera rendszer kiépítése nagy segítséget jelentene a rendırség 
munkájához. 
 
CSEH JUDIT nagyon örül a pozitív változásoknak, és annak, hogy gyorsabban kerülnek az 
elkövetık a bíróság elé. A lelkészi hivatalba nyolc alkalommal törtek be, hét alkalommal 
ugyanazok a személyek, akiket az utolsó alkalommal sikerült elfogni. Az elsı bírósági 
tárgyalást október 10-ére tőzték ki, ahol az elkövetı nem jelent meg. 
 
DR. BUTYKA LÁSZLÓ: az elmondottak alapján vélhetıen ez az ügy bírósági szakban van. 
Ebben az esetben a bíróság idézi azokat az embereket, akiket az eljárás során meg kell 
hallgatni. Amennyiben valaki nem jelenik meg, úgy a bíró elıvezetést kérhet a rendırségtıl. 
A rendırség az elıvezetési parancsnak megfelelıen végezheti el az elıállítást. 
 
CSEH JUDIT érdeklıdött, hogy a lakosság mit tud tenni annak érdekében, hogy ne törjenek 
be az ingatlanaikba, hogyan védhetik meg tulajdonaikat. 
 
Dr. Ila Erzsébet képviselı 14 óra 35 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 
12 fı. 
 
DR. BUTYKA LÁSZLÓ tudomása szerint egy esetben az egyház kertjébıl kísértek ki a 
rendırök egy személyt, aki a nyitott ajtón ment be. Bőncselekmény ebben az esetben nem 
történt. 
 
CSEH JUDIT véleménye szerint önmagában az, hogy nyitva van az ajtó, nem jogosít fel 
senkit arra, hogy bemenjen az ingatlanba. A jó szándékú ember belépés elıtt kopogtat, illetve 
csenget. A sorozatos betörések következtében több mint 500 ezer forintos kárt okoztak az 
elkövetık. 
 
FEJES ZOLTÁN: Butyka úr említette, hogy a közeljövıben lakossági fórum keretében 
lehetıség nyílik a felmerült problémák megbeszélésére. Az említett esetben a rendırség nem 
tudta bizonyítani, hogy az a személy bőnös szándékkal ment be. A bőncselekmény 
lehetıségét a rendırség megszüntette. Kérte a lelkész asszony segítségét a lakossági fórum 
megszervezéséhez. Elmondta továbbá, hogy Antal Szabolcs ırsparancsnok szívesen nyújt 
segítséget a lakosságnak abban, hogy milyen költségtakarékos védelmi rendszereket lehet 
kialakítani az értékek védelmére. 
 
BOGDÁN PÉTER támogatja Dr. Butyka László ırsparancsnoki kinevezését. Az országos 
rendırfıkapitány hat fıs létszámígéretét biztatónak tartja. Véleménye szerint a közbiztonság 
javítása érdekében jelentıs eredményeket tudnak elérni a polgárırség, a városırség és a 
lakosság összefogásával. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 265/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Dr. Butyka László r. ırnagy ırsparancsnoki kinevezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a rendırségrıl szóló  

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta az 
elıterjesztést a Kisújszállási Rendırırs parancsnokának kinevezésérıl. 
A Képviselı-testület Dr. Butyka László r. ırnagy ırsparancsnoki 
kinevezésével egyetért. 
 
Errıl: 1./ Fejes Zoltán Karcagi Rendırkapitányság vezetıje, 5300 Karcag, 
      Kossuth tér 1. 
 2./ Dr. Butyka László Kisújszállási Rendırırsparancsnoka,  
      5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . - 

 
 
 
2.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének III. 
negyedévi végrehajtásáról 
 
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2009. évi költségvetés III. 
negyedéves végrehajtásáról szóló elıterjesztést és azt elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy mit takar a speciális támogatás címszó, és az 
óvodánál szereplı 200 ezer forintos beruházás. 
 
BÍRÓ CSABA: a speciális célú támogatás címszó az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján került be összevont kiadásnemként, ami 
gyakorlatilag tartalmazza a szociális jellegő kiadásokat, elıirányzatban a tartalékokat, 
támogatásokat, illetve a finanszírozási kiadásokat. Az óvoda és valamennyi intézmény 
esetében a felhalmozási célú kiadások a határozati javaslat 6., 7. mellékletében szerepelnek. A 
200 ezer forintos összeg az óvodai fénymásoló beszerzésére vonatkozik. Az elıterjesztésben 
szereplı adatok természetesen I-III. negyedéves adatokat tartalmazzák. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 266/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének harmadik negyedévi 

végrehajtását 
1.557.412 ezer Ft bevétellel 
1.564.442 ezer Ft kiadással 

a 2., 3. és 9. számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület. 

 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4. és 
9/a. számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

-  személyi jellegő kiadások: 425.651 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 131.136 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 272.604 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 1.890 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások (hitel törlesztéssekkel halmozottan): 
 671.067 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 88.783 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: - 26.689 ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         352 fı 
 

3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3. 
és 9/a. számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

-  mőködési bevételek: 423.180 ezer Ft 
-  támogatások: 572.559 ezer Ft 
-  kiegészítések, visszatérülések: 2.781 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 2.757 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 38.161 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 45.771 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése. 247 ezer Ft 
-  hitelek (halmozottan): 520.415 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: - 48.459 ezer Ft 
 

4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 
tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 

 
5. Az utolsó negyedévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek 

beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 

az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2009. december 31-ére a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 
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Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Intézményvezetık, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
    é r t e s ü l n e k. 
 

3.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
A Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium kérelmének megtárgyalása 
 
H o z z á s z ó l á s o k  
 
PARDI SÁNDOR: hangsúlyozta, hogy az iskola kérelme nem a fenntartó ellen irányul. 
Elmondta, hogy az intézmény szeretné a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen folytatni a 
munkát. Úgy gondolják, hogy önállóan gazdálkodó intézményként jobban tudnak 
alkalmazkodni a gazdasági és pénzügyi helyzethez és az üzleti partnereikhez. Ez az iskola a 
térségben speciális helyzetben van, tekintettel arra, hogy a környezı településeken lévı 
iskolák közül egyetlen intézménynél sem található ilyen sokrétő  gazdálkodás. Ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben üzleti partnereik többször jeleztek kiegyenlítetlen számlatartozások 
miatt, ami az intézménynek nagyon kellemetlen. Az esetek többségében nem a több százezer 
forintos számlák kiegyenlítése késett, hanem 5-10 ezer forintos tartozásokról volt szó. Az 
elkészített kimutatás alapján az intézménynek jelenleg 5 millió forint feletti kifizetetlen 
számlája van. Véleménye szerint a jelenlegi helyzetet csak úgy tudnák rugalmasabbá tenni, ha 
az iskola visszakaphatná az önálló gazdálkodási jogkörét. Az intézménynek már vannak olyan 
szállítói, akik csak készpénzfizetés ellenében hajlandók szállítani. A kifizetetlen számlák 
miatt, több esetben elestek a beszállítói kedvezményektıl is. Kiemelte az üzleti 
kapcsolataikban az „adott szó” jelentıségét, valamint a munkahely megtartás, illetve a 
munkahelybıvítés fontosságát. Az intézménynek az önálló gazdálkodási jogkör biztosításával 
lehetısége lenne a meglévı gazdálkodás bıvítésére, aszaló-, léüzem kialakítására. A be nem 
folyt pénzeszközök miatt a megkezdett felújítások, beruházások befejezése bizonytalanná 
vált. Éves szinten jelentıs kiadásnövekedést eredményezett az intézmény kiegyenlítetlen 
számlái után fizetendı késedelmi kamat költsége. A gazdálkodással összefüggésben 
elmondta, hogy vannak olyan azonnali pénzügyi döntést igénylı helyzetek, ahol a késedelmes 
pénzügyi teljesítés miatt jelentıs hátrányt szenved az intézmény. Részben önálló 
intézményként bonyolultabb pénzügyi elszámolás és nagyobb adminisztrációs teher hárult az 
iskolára. Úgy gondolja, hogy az intézményben folyó gazdálkodást nagyon nehéz fenntartani 
az önállóság elvonása mellett. Kéri a képviselı-testületet, hogy gondolja át az iskola kérelmét, 
és bölcs döntést hozzon. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: közel egy éve, a költségvetési koncepció tárgyalásakor döntött a 
képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmények részben önállóvá alakításáról. Az 
elmúlt évi döntésénél az motiválta, hogy az akkori iskolavezetés elsı számú vezetıje nem úgy 
végezte a feladatát, mint ahogyan az elvárható lett volna. Többen úgy gondolták, hogy a 
részben önállóvá válás valamilyen szinten kordában tartja az akkori vezetıt. Azt az ígéretet 
kapták, hogy gördülékennyé válik a gazdálkodás. Az iskola a gazdálkodási bevételeibıl olyan 
feladatokat végez, amit más iskolában a fenntartó finanszíroz, például kastélyfelújítás, lakás,  
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illetve kollégium kialakítás. Az intézmény komoly ingatlanfejlesztı munkájának 
köszönhetıen a város vagyona évrıl-évre növekszik. Sajnos azonban úgy tőnik, hogy 
megszakadni látszik ez a kedvezı folyamat. Más hasonló megyei fenntartású iskolák 50-100 
millió forint támogatást kapnak a mőködési költségeikhez. Az elhangzottak 
figyelembevételével bölcs döntést kér a képviselı-testülettıl. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az láthatóvá vált, hogy az intézmény mit veszített az önállóságának a 
megvonásával, de van-e olyan, aki nyert ezzel? 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA elmondta, hogy az egyik szorgalmazója ı volt az önállóan 
gazdálkodó intézmények részben önállóvá alakításának. Nem érti, hogy miért gondolja épp ez 
az intézmény, aki egyébként az önkormányzat nem kötelezı feladatait látja el, hogy 
visszakérheti az önállóságát, amikor a kötelezı feladatokat ellátó intézmények esetében ez fel 
sem merült. Érdeklıdött, hogy az intézmény önálló gazdálkodóvá válása esetén ki fogja a 120 
millió forintos hitelkeretet kigazdálkodni, amit az önkormányzat az intézményei fenntartására 
fordít. A tévedések elkerülése érdekében tisztázta és hangsúlyozta, hogy ezt a 120 millió 
forintot nem a hivatal fenntartására fordítják. Az intézményvezetı csak a saját intézményének 
a kifizetetlen számláit győjtette ki, arról azonban nem érdeklıdött, hogy mennyi az 
önkormányzati szinten fennálló pénzügyi követelés. Az önkormányzatnak nem csak egy, 
hanem mind a hét intézményének a fenntartását kell biztosítani. Nem lehet egyik intézményt 
sem a másik elé helyezni. Az intézmény fı tevékenysége az oktatás, ami gyakorlati 
oktatáshoz kapcsolódik, és a gyakorlati oktatás egy részébıl van az iskolának olyan kiegészítı 
tevékenysége, ami bevételt eredményez. Az elképzelhetetlen, hogy az iskolának minden 
hónapban biztosítják a finanszírozási igényét, és a többi intézményben pedig, nem lesz főtés, 
világítás. Tisztában kell lenni azzal, hogy az önkormányzatnál hiányzik az a forgótıke, amivel 
biztosítani tudja az intézmények zavartalan mőködését, ezt a hiányzó forgótıkét az iskola 
bevételébıl tudják biztosítani. Nem kötelezı feladat ellátása esetén a fenntartó dönti el, hogy 
azt a feladatot milyen módon és formában kívánja ellátni. Pontosításként elmondta, hogy a 
megyei fenntartású intézmények finanszírozása sem kedvezıbb, hiszen önkormányzati szinten 
egy milliárd forintot kell megtakarítani, amibıl 500 millió forint jut az intézményekre. A 
jogszabályi változás eredményeként a szakképzési hozzájárulást az üzleti partnerek nem az 
intézménynek, hanem a TISZK-nek fizetik.  
 
PARDI SÁNDOR: a pénzmozgásoknál a számviteli törvény elıírásai alapján tudnak csak 
mozogni. Pontosításként elmondta, hogy a szakképzési pénzeket nem a TISZK szerzi, hanem 
az iskola. 
 
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint a jelenlegi gazdálkodási formában az intézmény 
fenntartása és a számlák kifizetése nagyon nehezen megy. Az iskola alapító okiratában az 
oktatás szerepel fı tevékenységként, de ez az intézmény azért tart itt, mert nem csak az 
oktatással foglalkozik. Az intézmény „felszálló” ágban van, ami az utóbbi idıben 
bekövetkezett vezetı- és szemléletváltásnak köszönhetı. Úgy gondolja, hogy az önálló 
gazdálkodási jogkör mellett biztosított marad az intézmény tiszta, átlátható gazdálkodása. Az 
iskola azért tart itt, mert mindig rugalmasan tudott alkalmazkodni az éppen aktuális piaci 
viszonyokhoz. Az elhangzottakból kiderült, hogy az intézmény bevételei segítik fenntartani az 
önkormányzat mőködıképességét, de ez a jövıt illetıen nem biztos, hogy továbbra is  
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kifizetıdı lesz. Az intézmény „bilincsben” nem tud mőködni, és így pontosan azok a kapuk 
záródnak be, ahonnan a bevétel származik. 
 
CZAKÓ SÁNDORNÉ szeretné a fogalomzavart megszüntetni. Nem a gazdálkodásról, hanem 
az oktatásról kell beszélni, ami elméleti és gyakorlati oktatásból áll. A gyakorlati oktatás nem 
létezhet tangazdaság nélkül, tehát ezt a vonalat mindenképpen folytatni kell. 
 
MOHÁCSI ZSOLT: ez az iskola sok mindenrıl szól, elsıdleges funkcionális feladata az 
oktatás. A 90-es évek elején kaptak lehetıséget a tangazdaság létrehozására. Az azóta eltelt 
idıszakban szinte minden évben nyereséggel zártak. Ehhez az eredményhez valamennyi 
dolgozó hozzájárult munkájával. Próbálják megérteni az önkormányzat nehéz pénzügyi 
helyzetét, de ennél több megszorítást már nem tud áldozatok nélkül elviselni az intézmény. A 
napi bevételek az intézmény zavartalan mőködéséhez, „életteréhez” nélkülözhetetlenek. A 
májusi képviselı-testületi ülésen már kérték, hogy tegyék lehetıvé a jelenlegi elszámolási 
rendszer rugalmasabbá tételét. Naponta merülnek fel olyan pénzügyi problémák, amiket nem 
tudnak a jelenlegi rendszerben megoldani. Úgy gondolja, hogy az intézmény eddigi 
tevékenységével, beruházásaival, fejlesztéseivel az önkormányzat vagyonát gyarapította. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA jól ismeri a mezıgazdasági szakközépiskolák helyzetét, 
hiszen Törökszentmiklóson dolgozott, ahol hasonló profilú iskola mőködik. A 
törökszentmiklósi intézménynek nem okoz problémát, hogy több mint hat éve, kincstári 
rendszerben kell mőködniük. Az iskolának 2007. évben volt utoljára olyan költségvetése, 
amihez az önkormányzattól nem kaptak támogatást. Az elızetes számítások alapján az 
intézmény 2010. évi költségvetéshez közel 40 millió forint önkormányzati támogatást kell 
biztosítani.  
 
MOHÁCSI ZSOLT: a legnagyobb problémát a munkanélküliség okozza. Az 
önkormányzatnak minden eszközt meg kell mozgatni, és minden erejét arra kell fordítani, 
hogy munkahelyeket teremtsen. Véleménye szerint az önkormányzat csak 
munkahelyteremtéssel tudja helyreállítani egyensúlyi helyzetét. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA arról érdeklıdött, hogy a munkahelyteremtést, melyik 
normatívából gondolják finanszírozni. Az alapfeladatoktól nem lehet elvenni a normatívát. 
Szeretné tisztázni, hogy az iskola nem tudja magát fenntartani a saját bevételébıl és a 
normatív támogatásból, ezért az önkormányzatnak még közel 40 millió forintot kell 
biztosítani a mőködéséhez. Abban az esetben, ha az önkormányzat nem biztosítja a 40 millió 
forintot, úgy az intézmény tudja hozni saját bevételként a plusz 40 millió forintot? 
Természetesen, ha ez így van, akkor megkapja az intézmény a normatív támogatást, 
visszakapja az önállóságát, és úgy gazdálkodik, ahogy akar, de a normatíván felül nem kaphat 
többlettámogatást.  
 
MOHÁCSI ZSOLT a korábbi testületi ülésen megköszönte az önkormányzatnak az 
intézménnyel szemben tanúsított pozitív hozzáállását. Az önkormányzat minden esetben 
biztosította a pályázatokhoz szükséges önerıt, de ez csak átmeneti állapot, ez csak a pályázat 
megvalósulásáig tart. 
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CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: úgy gondolják, hogy 2010-ben visszakapják az 
önállóságukat, és az önkormányzattól még több támogatást kapnak a semmibıl? A koncepció 
összeállításakor az iskolánál közel 40 millió forintot kellett beépíteni ahhoz, hogy az oktatást 
a tavalyi színvonalon tudják biztosítani. Az elmúlt évben megkérdezték tıle, hogy lehet a 260 
millió forintos hiányt ledolgozni, akkor elmondta, hogy ezt nem lehet ledolgozni, csak 
mőködıképesnek lehet maradni, úgy hogy az összes intézményt összevonják és az 
önkormányzat ott fizet, ahol éppen a legsürgetıbb. Nem titok, hogy az önkormányzatnak 60 
napos fizetési elmaradásai vannak. A környezı települések önkormányzatai is igen nehéz 
helyzetbe kerültek, sıt a megyei önkormányzat is. Az önkormányzat mőködıképességének 
fennmaradása nem teszi lehetıvé az intézmény önálló gazdálkodását. Egyetlen intézmény sem 
teheti meg, hogy mőködésképtelenné tegye az önkormányzatot. Nem vitatja, hogy az elsı 
évben voltak fennakadások, és nem ment minden gördülékenyen. Minden hónapban be kell 
adni a finanszírozási igényt, és meg kell jelölni azokat a számlákat, amelyeket mindenképpen 
fontos kifizetni. 
 
PARDI SÁNDOR: a tangazdaságban például az aratási idıszakban nagyon nehéz elıre 
meghatározni, hogy milyen alkatrész hibásodik meg és mennyi készpénzellátmányra van 
szükség. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az intézmények meghatározott ellátmánykerettel 
rendelkeznek, arra van lehetıség, hogy az ilyen esetekben megemeljék ezt a keretet. 
Véleménye szerint a felvetett gondok, csak kommunikációs problémákból adódnak, amit a 
jövıben ki kell küszöbölni. Tapasztalatai alapján elmondja, hogy addig jó az intézménynek, 
amíg a helyi önkormányzathoz tartozik, mivel a helyi képviselık sokkal inkább szívügyüknek 
tekintik az intézmény sorsát, mint a megyei képviselık. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a kialakult vita folyamán úgy érezte, hogy a belsı ellenırnek 
igen negatív az intézményhez való hozzáállása. Az elmondottak alapján világossá vált, hogy 
az iskola bevételei mőködtetik az önkormányzatot.  
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: a revizori munkakörébıl adódóan lehet, hogy sarkosabban, 
keményebben fogalmaz, de ez nem az iskola ellen irányul. Nem gondolja, hogy ellenséges 
hozzáállást tanúsítana az intézménnyel szemben, sıt munkája során többször említi mintaként 
más településeken az iskola gazdálkodását. Az egyeztetések, megbeszélések során mindig 
pozitív hozzáállást tapasztalt az intézmény részérıl. A jelenlegi pénzügyi helyzetben nem tud 
jobb megoldást javasolni, az egyetlen közös cél az lehet, hogy a 2010-es évet el tudja kezdeni 
az önkormányzat. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ értelmezése szerint az a probléma, hogy a rugalmatlan számlakezelés 
miatt az intézmény nem tud megfelelıen gazdálkodni. Érdeklıdött, hogy folytattak-e a 
pénzügyi osztályvezetıvel tárgyalást, megbeszélést ezeknek a problémáknak a megoldására. 
Véleménye szerint meg kell próbálni rugalmasabban kezelni ezeket a folyamatokat. Mindent 
meg kell tenni az eredményes gazdálkodás elısegítésére, mivel ellenkezı esetben, a 
következı évben már nem 40 millió forintot, hanem ennek a dupláját kell biztosítani az 
önkormányzatnak az intézmény mőködéséhez. Úgy érzi, hogy ebben a helyzetben jó döntést 
nem tudnak hozni. Javasolta, hogy a döntés elıtt folytassanak egyeztetést az intézménnyel. 
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PARDI SÁNDOR: a pénzügyi osztályvezetıvel a korábbi egyeztetések során megbeszélték, 
hogy külön megjelölik azokat a számlákat, amelyek kifizetése sürgıs. Ennek ellenére mégis 
elıfordult, hogy késedelmes fizetés miatt reklamáltak üzleti partnereik. A büntetı kamatok 
fizetése többlet terhet ró az intézményre és az önkormányzatra is. A gazdasági és üzleti élet 
változásaihoz csak rugalmas pénzügyi háttérrel tudnak alkalmazkodni.  
 
BÍRÓ CSABA: az 5-10 ezer forintos számlák késedelmes kifizetése adminisztrációs hiba 
miatt történt. A jövıben az ilyen jellegő hibákat megpróbálják kiküszöbölni. Elmondta, hogy 
napi egyeztetés folyik a hivatal és az intézmény között. Leszögezte, hogy az önkormányzat 
pénzügyi rugalmassága csak az önkormányzat hitelkeretéig terjedhet. Az önkormányzat csak 
abban az esetben tudja biztosítani a gazdálkodáshoz, mőködéshez szükséges pénzügyi forrást, 
ha az önkormányzat számlájára megérkezik az állami támogatás, befolynak az adó és egyéb 
bevételek. A következı évben elıre láthatólag az állami támogatások 40-50 millió forinttal 
csökkennek, az elsı félévben még az iparőzési adó elılegét és a 2009. évi iparőzési adó 
elszámolását az önkormányzat végzi. 2010. második félévében azonban ezt egy alkalommal 
mát az APEH fogja folyósítani. A finanszírozással és a rugalmas ügyintézéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy a személyes kapcsolattartás eddig is és ezután biztosított lesz. A 
finanszírozási nehézségek miatt elıfordult, hogy nyolcvan napos kifizetetlen számlák voltak. 
 
MOHÁCSI ZSOLT: az intézmény nem akar más fenntartóhoz tartozni. Azt kérik, hogy a napi 
életvitel során nagyobb életteret kaphassanak, mert csak így tudnak hatékonyan gazdálkodni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: az iskolának a technikai feltételei, az ingatlanai, a gyermeklétszáma az 
utóbbi években jelentıs mértékben megnövekedett. Az elért eredmények megtartása ilyen 
merev körülmények között lehetetlenné válik. Ez a gazdálkodás leépüléséhez vezet, melynek 
következtében nem tudnak a tanulók részére sokszínő oktatást biztosítani, nem lesz olyan 
népszerő az iskola, így kevesebb tanuló érkezik, csökkenı tanulói létszám esetén, az 
intézmény munkavállalóinak a száma is csökkenni fog. Az önkormányzatnak a jelenlegi 
gazdasági helyzetben a meglévı munkahelyek megtartására kiemelt figyelmet kellene 
fordítani, hiszen ebben az intézményben nyolcvan ember dolgozik.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a témát a pénzügyi szakemberek maximálisan 
megvilágították. Hangsúlyozta, hogy a képviselı-testület tagjai milyen felelısségteljes döntés 
elıtt állnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselıknek az önkormányzat 
gazdálkodásáért kell felelısséget vállalni, nem pedig egy-egy intézmény gazdálkodásáért. 
Megérti és tisztában van az iskola problémájával, de annak érdekében, hogy az önkormányzat 
mőködıképessége megmaradjon illetve ne kerüljön csıd közeli állapotba, ahhoz 
felelısségteljes gazdálkodásra van szükség. A nehéz helyzet ellenére szeretné, ha az oktatás 
prioritást élvezne. Javasolja, hogy maradjon részben önálló az intézmény, azokkal a szigorú 
megállapodásban rögzített feltételekkel, amelyek elhangzottak az intézményvezetés részérıl. 
Az önkormányzat arra tud kötelezettséget vállalni, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök 
határain belül megfelelı gyorsasággal, rugalmassággal teljesíti az intézmény finanszírozási 
igényét. A gazdálkodási lehetıségeket figyelembe véve, az önkormányzati intézmények közül 
a vízmő is jogosan kérhette volna az önálló gazdálkodási jogkör engedélyezését.  
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BAKTAI KÁLMÁN  meggyızıdése, hogy kommunikációs zavar okozta a jelenlegi helyzetet. 
Joggal félti az intézmény az eddig felépített és elért eredményeit. Tudja, hogy nagy áldozatot 
hozott az iskola és a vízmő is az önálló gazdálkodási jogkör megvonásával. Ezek az 
intézmények gazdálkodási lehetıségeik tekintetében viszonylag kedvezıbb helyzetben 
vannak a többi intézményhez képest. Javasolta, hogy a zavartalan gazdálkodás érdekében 
emelje meg az önkormányzat az iskola pénzkeretét. 
 
VÁRI IMRE : nagyon jól gazdálkodó intézményrıl van szó. Az önkormányzat 
mőködıképességének fenntartása érdekében azonban elkerülhetetlen volt az önálló 
gazdálkodási jogkör megvonása. A jövıt illetıen, az önkormányzatnak továbbra is meg kell 
teremteni a zavartalan gazdálkodás feltételeit, és érdekelté kell tenni az intézményt a kiadások 
csökkentésében is. Az iskola kizárólag a saját bevételeibıl és a normatívából, önkormányzati 
támogatás nélkül nem tud mőködni. Megfelelı szabályozás mellett nem látja akadályát annak, 
hogy az iskola készpénzkerete megemelésre kerüljön. 
 
DR. ILA ERZSÉBET arról érdeklıdött, hogy az együttmőködési megállapodás 
módosításával és a rendelkezésre bocsátott pénzkert megemelésével az intézmény el tudja e 
fogadni a részben önálló gazdálkodási forma megtartását. 
 
PARDI SÁNDOR: el tudják fogadni. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS a város vezetése több alkalommal tárgyalta ezt a kérdést. Mindenki 
számára ismert, hogy az önkormányzat 2009. évi mőködési bevétel hiánya közel 80 millió 
forint. A meglévı hiány enyhítésére az ÖNHIKI támogatás keretén belül több alkalommal 
nyújtottak be támogatási igényt. Tudomása szerint a benyújtott 80 millió forintos igényre 
mindössze kétszer 5 millió forint támogatás érkezett. Való igaz, hogy az önkormányzati 
intézmények közül a középiskola az egyik intézmény, aki jelentıs bevételt tud produkálni. Az 
önkormányzat mőködıképességének fenntartása érdekében nem javasolja az intézmény 
önállóságának visszaadását. Intézményvezetıként volt alkalma megtapasztalni több 
alkalommal is a gazdálkodási jogkör átalakítását. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egy-két év 
szükséges a gazdálkodás zökkenımentes kialakításához. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy halasszák el a döntés az egyeztetı tárgyalások 
lefolytatásáig. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint a döntést mindenképpen meg kell hozni. A 
határozatba kell belefoglalni azt, hogy az intézményvezetıje és a polgármester a 
megállapodást, milyen határidıvel kösse meg, és ezt a megállapodást kell a képviselı-testület 
elé beterjeszteni. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az intézmény fenntartása nem kérdés, és a meglévı 
szakmák, ágazatok megszüntetésére nem gondolt egyetlen képviselı sem. Az tagadhatatlan, 
hogy a régi, megszokott dolgokról nehéz az áttérés, azonban egy-két éven belül ezek a 
feladatok gördülékenyebben mennek. Azoknál az intézményeknél, ahol a gazdálkodás 
kapcsolatba kerül az üzleti szférával, ott a piaci hatások érzékenyebben érintik a gazdálkodást. 
Az önkormányzatnak a mőködıképessége sokkal nehezebb, mert nagy, ezért nehézkesebb, 
másik oldalról pedig, a jogszabályok sem teszik lehetıvé a túlzott rugalmasságot. Úgy  
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gondolja, hogy a jó mőködéshez a rendelkezésre álló keretek között kell megtalálni a 
középutat, és nem szabad, hogy az intézmény emiatt hátrányt szenvedjen, illetve beszőküljön 
a tevékenysége. Véleménye szerint, az intézmény és az önkormányzat közötti megállapodás 
módosításának nincs akadálya. Az iskola önállóvá válása létszámnövekedést eredményezne, 
tekintettel arra, hogy az intézménynek biztosítania kellene a megfelelı gazdasági 
szakembereket és az összeférhetetlenségi szabályoknak is eleget kellene tenni. A rugalmasság 
és a gördülékenység biztosítása nem pénzkérdés, csak akarat és hozzáállás kérdése, amit a 
mőködıképesség fenntartásához biztosítani kell. 
 
MOHÁCSI ZSOLT úgy gondolja, hogy ezt a döntést nem lehet halogatni. 
 
BOGDÁN PÉTER véleménye szerint is el kell dönteni ezt a kérdést. Megállapítható, hogy a 
kialakult nehéz helyzetet nem az intézmények rossz gazdálkodása eredményezte. A 
képviselıknek önkormányzati szinten kell gondolkodni és gazdálkodni, és valamennyi 
intézmény mőködıképességét biztosítani kell. Javasolta, hogy az iskolánál tartsák meg a 
részben önállóan gazdálkodó formát azzal, hogy egyeztetést folytatnak az iskola vezetésével a 
zavartalan számlakifizetés és a gazdálkodási rugalmasság megteremtése érdekében. 
 
BORDÁS JÓZSEF: az a probléma, hogy erre a nyár folyamán már kaptak ígéretet, de abból 
nem teljesült semmi. Mi a garancia arra, hogy a jövıben, a megállapodásban foglalt 
feltételeket biztosítják? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elismeri, hogy voltak kifizetetlen számlák, nemcsak az iskolánál, 
hanem a többi intézménynél is. A jövıt illetıen felelıtlenség lenne bárki részérıl olyan 
ígéretet tenni, hogy nem lesz az önkormányzatnak kifizetetlen számlája. Ezért van szükség 
arra, hogy rangsorolják és jelöljék meg azokat a számlákat, amelyek kifizetésénél nem 
megengedett a késedelmes teljesítés. A finanszírozási nehézségek miatt, az iskola önálló 
gazdálkodása esetén sem lehet garanciát vállalni arra, hogy minden számlát határidıre 
kiegyenlítenek, mivel több pénz akkor sem áll rendelkezésre. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat csıd közeli állapotba kerül, és nem tudják kifizetni a 250 fı közalkalmazottnak 
a munkabért, ez ugyanúgy érinteni fogja az önállóan gazdálkodó intézményt is. A 
gazdálkodásért a képviselı-testületnek önkormányzati szinten kell felelısséget vállalni, ezért 
kérte, hogy a döntésnél ezt vegyék figyelembe. 
 
MAGYAR ISTVÁN: abban az esetben, ha az iskolának van pénz a számláján, és az 
önkormányzat nem tudja idıben utalni a normatív támogatást, úgy az intézmény a számlán 
lévı pénzbıl ki tudja fizetni a számláit. Jelenleg dominó elven mőködik a rendszer, és ha ez 
bedıl, akkor az önkormányzat hiába várja az intézménytıl a mőködéshez szükséges 
forgótıkét. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézmény mőködéséhez nem elég a normatív támogatás és a saját 
bevétel, ezért az önkormányzatnak kell a bevételeibıl támogatást biztosítani az iskolának. 
Amennyiben az önkormányzat nem tudja biztosítani ezt a többlettámogatást, úgy 
mőködésképtelenné válhat az intézmény. 
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MAGYAR ISTVÁN felmerül benne az a kérdés, hogy mi történt volna, ha az elmúlt évben a 
képviselı-testület nem veszi el az intézmény önállóságát.  Az iskolának akkor is 40 millió 
forintos támogatásra lett volna szüksége, vagy talán kevesebbre? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tisztába kell lenni azzal, hogy ha ez a nehéz gazdasági, pénzügyi 
helyzet nem alakult volna ki, akkor az elmúlt évben a képviselı-testületnek nem kellett volna 
megvonni az iskola önálló gazdálkodási jogkörét. A kialakult helyzet sarkalja az 
önkormányzatot és a megyei önkormányzatot is arra, hogy az intézményeit kincstári rendszer 
szerint mőködtesse. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a megye nem azért veszi át az intézményeit, hogy a gazdálkodást 
átláthatóvá tegye. Az elhangzottak alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az önkormányzat 
mőködéséhez van szükség az iskola pénzeszközeire. A megye 50-100 millió forinttal 
támogatja az intézményeit. Általános helyzet ma az országban, és itt is hogy „ azt a lovat ütik, 
amelyik húz”. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: az iskola 2007. évben önállóan gazdálkodó intézményként 
önkormányzati támogatás nélkül mőködött, 2008. évben szintén önállóan gazdálkodott, de 15 
millió forint önkormányzati támogatással, 2009. évben részben önálló intézményként 18 
millió forint önkormányzati támogatással. Úgy gondolja, hogy a támogatás növekedése nem 
az intézmény gazdálkodásával, hanem a normatíva csökkenésével van összefüggésben. 
Számára az átláthatóság és az önkormányzati szintő gazdálkodás szorosan összefügg, akkor 
látható át egy gazdálkodás, ha az egy kézben kerül összefogásra, és mindenki egyformán 
veszi ki a részét. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy ha az iskola visszakapja az önállóságát, és az 
önkormányzat nem tud részére 40 millió forintos támogatást biztosítani, akkor jó lesz-e ez az 
intézménynek. 
 
MOHÁCSI ZSOLT: természetesen nem jó.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: véleménye szerint a képviselı-testület elıtt nincs olyan tiszta kép, ami 
megalapozná a felelıs döntéshozatalt.  
 
DR. ILA ERZSÉBET az együttmőködési megállapodást a képviselı-testület hagyja jóvá, 
ezért úgy gondolja, hogy az abban foglalt rendelkezések betartását mindkét féltıl számon 
kérheti és ellenırizheti. A szóban forgó problémák megoldása közös érdek. Az világosan 
látható, hogy az intézmény a normatívából és a saját bevételébıl, önkormányzati támogatás 
nélkül nem tud mőködni. Ezt a nehéz helyzetet csak közösen, együttmőködve tudja az 
önkormányzat túlélni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: az intézménynek meg kell teremteni a jó és sokszínő oktatás feltételeit. 
A gazdálkodás akadályoztatása esetén lehet, hogy 2011-ben már nem 40 millió forintot kell az 
önkormányzatnak támogatásként adni, hanem 70 milliót. 
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CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA nem szabad szem elıl téveszteni, hogy az intézmény fı 
profilja az oktatás, amibıl az iskolának 300 millió forint normatív bevétele származik, 
szemben a 30 millió forintos saját bevételével. 
 
PARDI SÁNDOR: elfogadható lenne számukra, ha olyan pénzügyi megállapodást kötne az 
intézmény a képviselı-testület jóváhagyásával, amelynek betartását a testület idıközönként 
ellenırizné. A 20 %-os normatíva csökkenés és a gazdálkodás kiszámíthatatlansága miatt az 
intézmény önkormányzati támogatás nélkül nem tud mőködni. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy az iskola részben önálló intézményként mőködjön tovább. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató szavazatával, 3 fı 
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 267/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmét, melyben 
 kérte az önállóan gazdálkodó jogkör biztosítását. A képviselı-testület 
 a kérelmet nem támogatta. Megbízza a polgármestert és az intézmény- 
 vezetıjét azzal, hogy megállapodás formájában rögzítsék azokat a  
 vitatott kérdéseket, amelyek megoldásával gördülékenyebbé és át- 
 láthatóbbá lehet tenni az intézményi és önkormányzati gazdálkodást. 
 A megállapodást a soron következı képviselı-testületi ülés elé kell 
 terjeszteni. 
 Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
   Pardi Sándor mg. igazgató 
 Határid ı: 2009. december 10. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
       mb. igazgatója, Kenderes, Szent István út 27. 
  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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának 
megállapítására 
 
BÍRÓ CSABA: Kenderes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját a 
jogszabályban elıírt határidın belül elkészítették és a képviselı-testület elé beterjesztették. A 
koncepció a költségvetési törvényjavaslatban elırebocsátott számadatok és az intézményi 
normatíva felmérés alapján került összeállításra. A közoktatásban a kedvezményes iskolai  
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gyermekétkeztetés normatívája a média hírei alapján a törvényjavaslat melléklete szerinti 
összegrıl a 2009-es szintre növekedett, azonban a koncepció adatainak számításakor csak a 
törvényjavaslat által meghatározott összeg került figyelembevételre.  A kedvezményes iskolai 
normatíva növekedése esetén 17 millió forinttal csökken az önkormányzat hiánya. Kérte, 
hogy a határozati javaslat 8. pont d) bekezdésének utolsó mondatrésze helyébe a következı 
szövegrész kerüljön: „a köztisztviselık részére, akiknek a köztisztviselık jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a kötelezıen biztosítandó minimális mértéket 
határozza meg.”. A közoktatási intézményekben és az összes többi önkormányzati 
intézményben a kötelezıen adandó pótlékokat tervezni kell. A kötelezıen adandó pótlékok 
esetében, ahol a költségvetési törvény pályázati lehetıséget biztosít, ott a pályázatokat be kell 
nyújtani. A következetesség elvét nem tartotta be, így számítási hibát vétett az 
intézményeknél az egyszeri bevételek és kiadások esetében, ezért a 3. számú melléklet, illetve 
az elıterjesztés utolsó melléklete módosul. A Vízmőnél a 2010-es évnél szereplı 14 millió 
forint 20 millió forintra módosul. A költségvetési hiány 97.220 ezer forintra változik. A 
mőködési költségvetési hiány nem számolva, a 17 millió forintos kedvezményes iskolai 
gyermekétkeztetés normatívájával 97.220 ezer forint. A 2010-es költségvetési koncepcióban 
látható, hogy a 17 millió forintos korrekció figyelembevételével 40 millió forinttal kevesebb 
az állami támogatás összege. Az önkormányzatnak 2009. évben igénybe kellett venni a 
kiegészítı állami támogatást. A koncepció úgy került összeállításra, hogy 2010-ben az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítı támogatására ismét 
benyújtható legyen az igény, ezért szerepel a koncepcióban a 97 millió forintos hiány. A 
költségvetés tervezése során a bázisszemléletet veszik alapul, ami azt jelenti, hogy a 2009. 
évben teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetési törvényjavaslat 6. számú 
mellékletében megengedett maximális mértékig fogják módosítani. Ez a dologi kiadások, 
illetve a teljes mértékben önkormányzati finanszírozású segélyek esetében 3,1 %-os 
növekedést engedélyez, míg az intézményi mőködési bevételek, illetve az egyéb sajátos 
bevételek (pl: gépjármőadó, iparőzési adó) esetében 4,1 % pontnyi bevétel növekedést 
eredményez. Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2010-es költségvetési évet 
nem kívánja hiánnyal tervezni, abban az esetben más tervezési módszer kerül alkalmazásra. A 
költségvetési koncepció szerepe az, hogy reális, megbízható alapot adjon az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének, illetve az intézmények költségvetésének az összeállításához.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ a határozati javaslat 2. pontjában az szerepel, hogy a 2010/2011-es 
tanévre vonatkozóan az osztály és csoportlétszámokat a közoktatási törvény szerinti 
maximális létszámhatárokig fel kell tölteni, gondoskodni kell az osztály és 
csoportösszevonásokról. Érdeklıdött, hogy ez a pont valamennyi korcsoportra vonatkozik-e, 
vagy csak az új csoportokra. Véleménye szerint egy 46 fıs korcsoportból nem lehet két 
maximális csoportot kialakítani. 
 
BÍRÓ CSABA a közoktatási törvény a fenntartó engedélyével engedélyezhet eltérést a 
maximális létszámtól. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ elırebocsátotta, hogy ezt az elvárást minden csoportban nem tudják 
teljesíteni. Számára úgy tőnik, hogy ez a határozati javaslat csak a közoktatási intézményekrıl 
szól. Javasolta a 3. pontban szerepeltetni azt, hogy az önkormányzat valamennyi  
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intézményében kerüljön felülvizsgálatra a dolgozói létszám, és ugyanez a javaslata a határozat 
8. pontjának c) bekezdéséhez is. 
 
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Az általános 
iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a 2004/2005-ös tanévhez viszonyítva 50 fıvel 
csökkent a tanulói létszámuk. Ezzel arányosan 5 álláshely (4 pedagógus, 1 technikai) került 
megszüntetésére. A közoktatási törvény szerint számított pedagógus létszám 35 fı, ezzel 
szemben jelenleg 31 fı pedagógus dolgozik az intézményben. Az ajánlott technikai létszám 2 
fı, az iskolában a betöltött technikai álláshely 2,5. Szinte valamennyi évfolyamon két osztályt 
indítottak, ahol lehetıség volt az osztályösszevonásra, ott elvégezték, a kötelezı tanórai 
foglalkozások mellett a tanuló által választhatott és a közoktatási törvény által kötelezıen 
elıírt órakeretnek csak egy részét használják fel. A Pénzügyi Bizottság részérıl az 
alapszámokat figyelembe véve, elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az önkormányzat 
2010. évi költségvetési koncepcióját. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ egyetért az elhangzottakkal. Az általános iskolában elvégezték a 
felülvizsgálatokat, létszámleépítést és osztályösszevonást hajtottak végre. Az elıterjesztés 3. 
pontjában az szerepel, hogy meg kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezıen ellátott 
feladatokat a gazdaságosabb mőködtetés, valamint az ellátott nem kötelezı feladatokat a 
további feladatellátás megszüntetése szempontjából 2009. december 31-ig. Érdeklıdött, hogy 
milyen nem kötelezı feladatokra vonatkozik ez a pont. 
 
BÍRÓ CSABA azokra a kötelezıen ellátandó feladatokra gondol, amit az önkormányzati 
törvény és más jogszabályok szabályoznak. Az önkormányzat által ellátott nem kötelezı 
feladatok alatt mindazokat érti, ami nem szerepel a kötelezı feladatok között (szakiskola, 
közmővelıdés). 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint védeni kell az oktatást. Módosító javaslatként 
mondja el, hogy a határozati javaslat 3. pontjában a közoktatási intézmények mellett 
valamennyi önkormányzati intézmény szerepeljen. 
 
Kuczeráné Sípos Judit képviselı 17 óra 45 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 
13 fı. 
 
CSEHNÉ KÖTELES ROZÁLIA: a határozati javaslatban összeállított pontok a költségvetési 
törvényben meghatározottak szerint kerültek beépítésre. A költségvetési törvény 
önkormányzatokra vonatkozó fejezetének 90 %-a a közoktatással foglalkozik, ezért szerepel a 
koncepcióban nagyobb mértékben az oktatás. Az ÖNHIKI-s támogatás igénybevételéhez a 
költségvetési törvény 6. mellékletében meghatározott pontokat már a költségvetési 
koncepcióban is szerepeltetni kell. A kötelezı és nem kötelezı feladatokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy a törvényjavaslatban 2010-ben már nem terveztek városi sporttevékenységre, 
közmővelıdésre egyetlen forintot sem, ezek kikerültek a kötelezı feladatok közül. Az 
oktatásnál a differenciált oktatás körében csak a kifejezetten gyógypedagógiai oktatás 
szerepel, ami az SNI-s gyerekekre vonatkozik. Nincs normatíva a tehetséggondozásra, a 
felzárkóztatásra, de ugyanúgy nincs a kötelezı tanórába beszámítható egyéb oktatási területre  
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sem (szakkör, sport, tömegsport, mindennapos testnevelés, gyógytestnevelés), ezeket az 
önkormányzatnak kell meghatározni. 
 
CSATÁRI LAJOS: felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény úgy fogalmaz, hogy a képviselık 
a település egészéért vállalt felelısséggel képviselik a választópolgárokat. Arra számított, 
hogy a koncepció tárgyalása során egymás után jelentkeznek a bizottságok vezetıi és 
beszámolnak arról, hogy mire jutottak a koncepció tárgyalása során. A koncepció szó 
rendezési elvet jelent. A rendezési elv után következhet a számszaki tervezés. Abban az 
esetben, amikor egy város már ott tart, hogy csak a számszaki tervezésre, a bevétel és kiadás 
egyensúlyára koncentrál, akkor ez nem megnyugtató helyzet. Egyetlen egy mondatot sem 
hallott arról, hogy hogyan lehetne a bevételeket fokozni. Hangsúlyozta a választott 
tisztségviselık felelısségét. Véleménye szerint a település értelmiségi rétegétıl joggal várható 
el a kreativitás, és az „alkotói szellemiség”. Figyelmeztetett arra, hogy a választásokig már 
nincs egy év hátra. A képviselıknek abban is felelısségük van, hogy mit hagynak örökségül a 
következı képviselı-testületre. Minden erejével azon lesz, hogy az új képviselı-testület 
megalakulását követıen, megvizsgálásra kerüljön az elızı képviselı-testület mőködése, 
gazdálkodása. Reményei szerint a választásokat követıen, elıtérbe kell, hogy kerüljenek a 
kis- és középvállalkozások. Áttekintette a LEADER és az ÁROP pályázati programokat, 
amelyekben lett volna lehetıség munkahelyteremtı pályázatok benyújtására. Érdeklıdött, 
hogy ilyen jellegő pályázati programot nyújtottak-e be. A településen élı lakosság 
legnagyobb problémája a munkahely hiány. Véleménye szerint az önkormányzat legfontosabb 
feladata a munkahelyteremtés lett volna. Sajnálattal tapasztalta, hogy mesterségesen 
elnyomják az egyházakat és a civil szervezeteket. Kérte a képviselıket, hogy a település 
egészéért vállalt felelısségükkel gondolkodják át döntésüket, tekintettel arra, hogy Kenderes 
nem csak önkormányzati intézményekbıl, nem csak közalkalmazottakból és 
köztisztviselıkbıl áll. Véleménye szert Kenderes sokkal többre lenne képes megfelelı vezetıi 
szervezetettel és megfelelıen hatékony munkavégzéssel. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a határozati javaslat 2. pontjához kiegészítést kér. Az idei tanév 
kezdetén problémát jelentett, hogy az általános iskolában egy vagy két elsı osztályt 
indítsanak. Augusztusban javasolta, hogy dolgozzanak ki  stratégiát arra vonatkozóan, hogy 
miképp lehetne a kenderesi gyermekeket a településen tartani. 
 
VÁRI IMRE:  az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen készült el. Korábban már elhangzott, hogy az ÖNHIKI-re történı 
pályázat benyújtásához szükség van arra, hogy hiánnyal tervezzék a költségvetést. A 
határozati javaslat 5. pontjában  szerepel, hogy az intézményi költségvetési egyeztetések során 
törekedni kell a mőködıképesség megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, a pályázati 
lehetıségek kihasználására, a racionális mőködés biztosítására. Kiemelte továbbá a határozat 
16. és 17. pontjában megfogalmazott rendelkezéseket. Az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
 
CSATÁRI LAJOS az utóbbi 6-7 évben országos szinten hajlamosak vagyunk arra, hogy a 
nagy multinacionális cégek kiszolgálása érdekében csak logisztikai központok kialakításában 
tudunk gondolkodni. Kenderesnek a földrajzi adottsága elsısorban mezıgazdasági jellegő, így 
alapvetıen a mezıgazdasági termelést kell elıtérbe helyezni. Feltételezhetı, hogy a 
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 következı évben a hangsúlyt a kis- és középvállalkozások támogatási rendszerének 
átalakítására helyezik, nem pedig a multinacionális cégek támogatására. Az önkormányzatnak 
nem logisztikában kell gondolkodni, hanem a termelıknek kell tárolási lehetıséget 
biztosítani. A legfontosabb a gazdaság és a piaci termelés beindítása, ha ez nem történik meg, 
akkor nem lesz lehetıség a közalkalmazotti és köztisztviselıi életre és fejlesztésekre sem. 
Meg kell érteni, hogy termelés nélkül, gazdasági eredményesség és versenyképesség nélkül 
halálra lesz ítélve az oktatás, a turisztika, sport stb.. Ha azt akarjuk, hogy ne legyen végzetes, 
súlyos konfliktus helyzet Kenderesen a cigányság és magyar lakosság között, akkor el kell 
kezdeni ennek a rétegnek a felemelését. Elérkezett annak az ideje, hogy a gazdagabb 
embereknek áldozatot kell hozni a szegényebb emberekért. 
 
BOGDÁN PÉTER: a gazdák gabonatároló építésére abban az esetben tudnak pályázatot 
benyújtani, ha összefognak és létrehoznak egy szervezetet. A Gazdakör keretében erre van 
lehetısége a gazdáknak. A LASA kft. tulajdonosa a májusi testületi ülésen felvázolta 
beruházási elképzeléseit és azok között szerepelt a tároló építésének a terve is.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a vállalkozótól a mai napig nem kapták meg írásban az ajánlatát. 
Véleménye szerint egy több tízmillió forintos vagyon értékesítése során az önkormányzat 
joggal vár bizonyos garanciákat a beruházás megvalósításával kapcsolatban. Akkor is 
elmondta, és most is elmondja, hogy a képviselıknek az önkormányzat vagyonát úgy kell 
kezelni, mint a saját vagyonukat. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen készült el. Az a véleménye, hogy nem szabad a Kenderesre betérı 
vállalkozókat elijeszteni. A tárolási lehetıségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenleg 
meglévı tároló helyek kapacitása sincs megfelelıen kihasználva. 
 
CSATÁRI LAJOS: az életben vannak olyan helyzetek, amikor saját erıbıl nem lehet talpon 
maradni - gondol itt a lecsúszott rétegekre, a cigányságra -, az ilyen esetekben a tanulás és a 
munka jelenthet kiutat. E feladat megoldásában nagy felelısség és teher hárul a 
pedagógusokra. A gazdák a tárolási lehetıségével kapcsolatban elmondta, hogy nem biztos, 
hogy ilyen nyomott felvásárlási árak mellett a termelık meg tudják fizetni még a tárolás 
költségeit is. Az önkormányzatoknak a kistérségi társulás keretein belül lehetıségük van 
bizonyos feladatok társulási formában történı ellátására. Javasolta a polgármester úrnak, hogy 
mindenképpen keresse meg a gazdasági kapcsolódási pontokat. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az tisztán látható, hogy ez a költségvetési koncepció óriási 
terhet ró az intézményekre. Számára az elsı pontban megfogalmazásra került a lényeg. Arról 
érdeklıdött, hogy ki fogja megvizsgálni a nem kötelezı feladatokat a további feladatellátás 
megszüntetése céljából. Számtalan civil szervezet mőködik a településen és tudomása szerint 
arról volt szó, hogy a fele támogatást minden szervezet megkapja és csak a másik fele kerül 
zárolásra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a támogatások zárolásakor volt olyan szervezet, aki még nem vette fel 
az elsı félévi támogatást sem. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az elıterjesztésben olvasható, hogy támogatási tábla nem 
készült. A nem normatív céljelleggel nyújtott támogatást csak mőködési célra és rendkívül 
indokolt esetben lehet biztosítani a 2010-es költségvetési koncepció adataiból kiindulva 
legfeljebb összességében 3.559,- ezer forint összegben. Érdeklıdött, hogy milyen elképzelései 
vannak a polgármester úrnak ezzel kapcsolatban. Ezzel az intézkedéssel megszőnik 
valamennyi civil szervezet, köztük a MEDOSZ Sportkör is. 
 
BÍRÓ CSABA: a nem normatív céljellegő támogatásról a határozati javaslat 10. pontja 
rendelkezik felelıs és határidı megjelölésével. A zárolásról, illetve a támogatás 
felhasználásáról a képviselı-testület a 2010. június 30-ig elfogadott rendelet alapján dönt. Az 
önkormányzat gazdálkodását illetıen az elsı félévben sokkal több kiadás teljesül és kevesebb 
bevétel folyik be. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT megdöbbentı számára a segélyeknél szereplı 144.825 ezer 
forintos számadat. 
 
BOGDÁN PÉTER kérte, hogy az elhangzott módosítások figyelembevételével döntsenek az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 268/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint 
elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját. 
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2010. évi költségvetési 
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni: 

 
1./ Meg kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezıen ellátott feladatokat a 

gazdaságosabb mőködtetés, valamint az ellátott nem kötelezı feladatokat a további 
feladatellátás megszüntetése céljából. 

 Felelıs: intézményvezetık, polgármester 
 Határidı: 2009. 12. 31. 
 
2./ A 2010/2011-es tanévre vonatkozóan az osztály és csoportlétszámokat a 

közoktatási törvény szerinti maximális létszámhatárokig fel kell tölteni, 
gondoskodni kell az osztály és csoportösszevonásokról. 

 Felelıs: közoktatási intézmények vezetıi, polgármester 
 Határidı: 2010. 06. 30. 
 
3./ Az 1./ ponttal összhangban felül kell vizsgálni a közoktatási intézményekben a 

pedagógus és a technikai dolgozók létszámát, valamint az önkormányzati 
intézményeknél dolgozók létszámát, a szükséges létszámcsökkentést a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

 Felelıs: önkormányzati intézmények vezetıi, polgármester 
 Határidı: 2010. 06. 30. 
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4./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti 

és Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel. 
 Felelıs: jegyzı 
 Határidı: 2010. 02. 14. 

 
5./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség 

megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek 
kihasználására, a racionális mőködés biztosítására. 

 Felelıs: jegyzı, intézményvezetık 
 Határidı: 2010. 02. 01. 

 
6./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források, és a felhalmozási saját 

bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. 
 
7./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2009. évi 

teljesítésbıl kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozással korrigálva 
kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó 
normatív állami hozzájárulással és normatív, kötött felhasználású támogatással 
felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E tervezési szemlélet 
érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény felmerülése esetén 
lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A 
szerkezetváltozás és szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott 
testületi döntésekkel módosított létszámkeret növekedését, kivéve 
feladatnövekedés esetén. 

 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: 2010. 01. 20. 
 
8./ A részletes költségvetés kidolgozása – figyelembe véve a szerkezetváltozásokat és 

a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján történik: 
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján 

kell eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével. 
b./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell 

megállapítani. 
c./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak 

a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó 
pótlékok állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı 
legkisebb mérték figyelembe vételével. Az illetménypótlékok kizárólag a 
szorgalmi idıre biztosíthatók. A nem pedagógus munkakörben 
foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselık esetében a vonatkozó 
jogszabályok által kötelezıen elıírt pótlékokat szabad betervezni. 

d./ Kenderes Város Önkormányzata 2010. január 1-tıl az intézményeiben 
foglalkoztatott munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít, 
kivéve: a köztisztviselık részére, akiknek a köztisztviselık jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a kötelezıen biztosítandó 
minimális mértéket határozza meg. 
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f./ A dologi kiadások tervezése során 
- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti 

összegben,  
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások 

esetében maximum a 2009. évi teljesítés 3,1%-kal növelt összegével 
tervezhetık. 

g./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, 
felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell 
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél 
szigorúan be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak 
felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati szinten 
egyensúlyban kerülhet be a költségvetésbe.  

 Felelıs: intézményvezetık 
   pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı 
 Határidı: 2010. 01. 30. 

 
9./ Kenderes Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetés tervezése során 2 000,-

ezer Ft általános tartalékkal számol. 
 
10./ Kenderes Város Önkormányzata 2010-es költségvetésébe tervezetten nem 

normatív céljellegő támogatást csak mőködési célra nyújt, melynek összegét 
zárolja míg a felhasználásáról, a pályáztatás módjáról és a benyújtásra kerülı 
pályázatok bírálati szempontjairól külön rendeletben nem határoz. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2010. 06. 30. 
 
11./ A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló törvény 6. számú 

melléklet 1.2 pontjában szereplı kapacitás-kihasználtságot minden 
intézményvezetı köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést 
kell kezdeményeznie a Képviselı-testület felé. 

 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: folyamatos 
 
12./ Az intézményeknél elsıdlegesen egyéb ellátással nem rendelkezık 

foglalkoztatásával kell megoldani az intézményi feladatokat. 
 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: folyamatos 
 
13./ A Kenderesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi költségvetési 

koncepcióját Kenderes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
koncepciója 835,-ezer Ft bevétellel és 835,-ezer Ft kiadással, hiány nélkül 
tartalmazza. 
 

14./ A költségvetés tervezéséhez szükséges 2010.évi díjakat ki kell dolgozni és a 
Képviselı-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra: 
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a.) víz és szennyvíz szolgáltatás díjáról; 
b.) kegyeleti szolgáltatás díjának megállapításáról; 
c.) élelmezési nyersanyagnorma valamint az intézményi térítési díjak 

meghatározásáról; 
d.) önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek 

bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztéseket. 
 Felelıs: a.-c.)pontok tekintetében az érintett intézményvezetık 

d.) pont esetében a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje 
 Határidı: az összes pont esetében 2009. december 20. 

 
15./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében a 

2010.évi költségvetési hiány fedezésére hitel felvételét tervezi és pályázatot nyújt 
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 
támogatására. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2010. 04. 20 

 
16./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja az intézmény 

vezetık figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél fokozott 
felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek a 
költségvetési hiány elfogadható szintre szorításában, tekintettel a normatív 
támogatások és az egyéb önkormányzati saját források jelentıs csökkenésére. 

 
17./ A nem rendszeres személyi juttatásokat 2010. január 1-tıl valamennyi 

költségvetési szervnek kifizetés elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A 
kifizetések engedélyezésére a jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel 
megbízott személyek jogosultak. Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres 
személyi juttatás nem fizethetı ki. 

 Felelıs: intézményvezetık 
 Határidı: 2010. 01. 01-tıl folyamatos 

 
18./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester 

jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos 
jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást 
szolgáló kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

 Felelıs: polgármester 
 Határidı: 2010. 02. 15. 

 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben; 
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben 
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok 
6./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kenderes; 
 
é r t e s ü l n e k . – 
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5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á  s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról szóló 19/2006.(IX.22.) rendeletének 
módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A napirend megtárgyalása elıtt dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı a testületi 
ülésrıl eltávozott, így a jelenlévı képviselık száma 12 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
21/2009.(XII.3.) rendelete 

 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 
19/2006.(IX.22.) rendeletének módosítására 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. november 25. 
 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester              jegyzı 
 
 
6. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata  Képviselı-testületének 21/2007.(XII.15.) 
rendelet módosításáról a Kenderes, Szent István út 37. szám alatt lévı törökmogyorófa 
helyi jelentıségő védettségének megszüntetésérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
22/2009.(XII.3.) rendelete 

 
helyi jelentıségő védett természeti területek 

védettségének fenntartásáról 
 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. november 25. 
 
 
(:Bogdán Péter:)           (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 
 
EEllııtteerrjjeesszzttééss  KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  eeggyyeess  rreennddeelleetteeiinneekk  aa  bbeellssıı  
ppiiaaccii   sszzoollggááll ttaattáássookkrróóll   sszzóóllóó  22000066//112233//EEKK  ii rráánnyyeellvv  rreennddeellkkeezzéésseeiivveell   öösssszzeeffüüggggıı  
jjoogghhaarrmmoonniizzáácciióóss  ccééllúú  mmóóddoossííttáássáárróóll ,,  vvaallaammiinntt  aa  2255//22000055  ((XX..2200..))  sszzáámmúú,,  aa  kköözziiggaazzggaattáássii   
hhaattóóssáággii   eell jjáárráássbbaann  aazz  eelleekkttrroonniikkuuss  üüggyyiinnttéézzééssrrııll   sszzóóllóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii   rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll   
hheellyyeezzéésséérrııll   sszzóóllóó  1188//22000099  ((IIXX..  1177..))  sszzáámmúú  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll   sszzóóllóó  rreennddeelleett--tteerrvveezzeett  
eell ffooggaaddáássáárraa  
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
23/2009.(XII.3.) rendelete 

 
KK eennddeerr eess  VVáárr ooss  ÖÖnnkkoorr mmáánnyyzzaattaa  KK ééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  eeggyyeess  rr eennddeelleetteeiinneekk  aa  bbeellssıı  ppiiaaccii   
sszzoollggááll ttaattáássookkrr óóll   sszzóóllóó  22000066//112233//EEKK   ii rr áánnyyeellvv  rr eennddeellkkeezzéésseeiivveell   öösssszzeeffüüggggıı  
jj oogghhaarr mmoonniizzáácciióóss  ccééllúú  mmóóddoossííttáássáárr óóll ,,  vvaallaammiinntt   aa  2255//22000055  ((XX..2200..))  sszzáámmúú,,  aa  kköözziiggaazzggaattáássii   
hhaattóóssáággii   eell jj áárr áássbbaann  aazz  eelleekktt rr oonniikkuuss  üüggyyiinnttéézzééssrrııll   sszzóóllóó  öönnkkoorr mmáánnyyzzaatt ii   rr eennddeelleett   
hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll   hheellyyeezzéésséérrııll   sszzóóllóó  1188//22000099  ((II XX..  1177..))  sszzáámmúú  rr eennddeelleettéénneekk  mmóóddoossííttáássáárr óóll   
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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Kenderes, 2009. november 25. 
 
 
 
(:Bogdán Péter :)      (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
 
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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális 
ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) rendeletének módosításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete  12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
24/2009.(XII.3.) rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) 

rendelet módosításáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. november 25. 
 
(:Bogdán Péter:)            (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 
 
Kenderes Város Vízmő Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: hiányolja, hogy a nem rendszeres személyi juttatások között, a 
védıruha szabályozását, az éjszakai pótléknál pedig az ügyeleti díj, illetve pihenınapon 
végzett munkavégzés szabályait nem tartalmazza a szabályzat. 
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SÜVEGES LAJOS: az említett juttatásokat külön szabályzatok tartalmazzák, ezért nem került 
be a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy melyek azok a munkakörök, ahol kötelezı a 
védıruha juttatás? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jogszabály írja elı azokat a munkaköröket, ahol kötelezı a védıruha 
biztosítása.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes Város Vízmő 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló elıterjesztést, és 12 fı egyhangú szavazatával az 
alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 269/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Vízmő Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Kenderes Város Vízmő Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, melyet 
 a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, 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 a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıi állására kiírandó 
pályázati felhívásról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a pályázati felhívásba javasolta belevenni, hogy a pályázónak a 
Mővelıdési Ház igazgatói feladatain túl a Néprajzi kiállító teremmel kapcsolatos feladatokat 
is el kell látnia. Javasolta továbbá, hogy a pályázóktól kérjék az intézmény vezetésére 
vonatkozó öt éves szakmai programot pályázatukhoz csatolni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vonatkozó jogszabály szerint kell kiírni a pályázatot, amely nem 
teszi lehetıvé, hogy attól eltérıen kerüljön kiírása a pályázat. Az érdeklıdı pályázóknak 
részletes tájékoztatást fognak adni az állás betöltésérıl. 
 
CSATÁRI LAJOS: az ı megközelítésének az a lényege, hogy a kiállító terem önállóan 
mőködjön, muzeológus vezetıvel, aki idegenforgalmi szakember is, ez alkalmat adna arra,  
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hogy az országos rendszerbe belépve, bejegyzett intézményként pályázati lehetıségük legyen. 
Úgy látja, hogy Kenderesnek egyik kitörési pontja az idegenforgalom. Nem ért egyet azzal, 
hogy a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatának zárt 
vagy nyílt ülésén történı tárgyalását kéri. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázónak mindenképpen nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat 
zárt, vagy nyílt ülésén történı  tárgyalását kéri. A múzeum kialakításának feltételeit 
jogszabály határozza meg, amelyet korábban már felmértek.  Az a legnagyobb gond, hogy 
most, amikor a jelenlegi intézményeivel is nagyon nehezen bír az önkormányzat és ismerve 
azt, hogy ez nem kötelezı feladata  az önkormányzatnak, nem biztos abban, hogy  ki tudják 
egészíteni az új intézmény költségvetését úgy, hogy az mőködni tudjon. Minden tisztelet és 
becsület azoknak, akik közremőködtek a győjtemény bıvítésében. Úgy látja, hogy anélkül is 
fejlıdik a kiállító terem, hogy külön intézményként mőködtetnék. Javasolta, hogy bízza meg a 
testület az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságot azzal, hogy vizsgálja meg, 
ezen belül végezzen számításokat arra vonatkozóan, milyen költségekkel járna az 
önkormányzat számára, ha önálló intézményként mőködne a Kiállító terem. 
 
BODOR TAMÁS: 2008-ban módosult kiállító teremre az elnevezés, mert a múzeum és a 
győjtemény  minıségi besorolást jelent, amelyre a jogszabályban elıírt belépıi 
kedvezményeket kell alkalmazni. Amikor számításokat végeztek, úgy látták, hogy jelentıs 
bevételtıl estek volna el, ha nem kiállító teremként mőködnek. Az, hogy ilyen bevételt 
sikerült teljesíteniük,  többek között  ennek is köszönhetı,-  ezért nem lenne szerencsés 
múzeummá nyilvánítani  a győjteményt. 
 
CSATÁRI LAJOS: javasolta, hogy a bizottsági vizsgálat során nézzék meg a környékbeli, 
kisebb múzeumok mőködésének módját is. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 270/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatói állására kiírandó pályázati felhívásról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a kenderesi Móricz 
Zsigmond Mővelıdési Ház (5331 Kenderes, Szent István út 33.) igazgatói állásának 
betöltésére. 
 
PPáállyyáázzaatt ii   ffeell ttéétteelleekk::   
  
--  sszzaakkii rráánnyyúú  eeggyyeetteemmii   vvaaggyy  ffııiisskkoollaaii   vvééggzzeettttsséégg,,  
--  ööttéévveess  sszzaakkmmaaii   ggyyaakkoorr llaatt,,  
--  bbüünntteettlleenn  eellııéélleett,,  
--  vvaaggyyoonnnnyyii llaattkkoozzaatt  ttéétteell ii   eell jjáárrááss  lleeffoollyyttaattáássaa..  
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AA  ppáállyyáázzaattnnaakk  ttaarr ttaallmmaazznniiaa  kkeell ll ::   
  

--  sszzaakkmmaaii   öönnéélleettrraajjzzoott,,    
--  hháárroomm  hhóónnaappnnááll   nneemm  rrééggeebbbbii   eerrkkööllccssii   bbiizzoonnyyííttvváánnyytt,,  
--  aa  vvééggzzeettttssééggeett  iiggaazzoollóó  ookkii rraatt  mmáássoollaattáátt,,  
--  aazz  iinnttéézzmméénnyy  vveezzeettéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  öött  éévveess  sszzaakkmmaaii   pprrooggrraamm  
--  nnyyii llaattkkoozzaattoott  aarrrróóll ,,  hhooggyy  aa  ppáállyyáázzaattii   aannyyaaggoott  aa  ppáállyyáázzaattii   eell jjáárráássbbaann  rréésszztt  vveevvııkk  

mmeeggiissmmeerrhheettiikk,,  
  
BBéérr eezzééss  ééss  eeggyyéébb  jj uutt ttaattááss((ookk))::   aa  kköözzaallkkaallmmaazzoottttaakk  jjooggááll lláássáárróóll   sszzóóllóó  11999922..  éévvii   XXXXXXIIII II ..  
ttöörrvvéénnyy  sszzeerr iinntt..  
  
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújj ttáássáánnaakk  hhaattáárr iiddeejj ee::   22001100..  jjaannuuáárr  3311..  
AA  KKoorrmmáánnyyzzaattii   SSzzeemmééllyyüüggyyii   SSzzoollggááll ttaattóó  ééss  KKöözziiggaazzggaattáássii   KKééppzzééssii   KKöözzppoonntt  iinntteerrnneetteess  oollddaalláánn  
ttöörrttéénnıı  kköözzzzééttéétteell   iiddııppoonnttjjaa  22000099..  ddeecceemmbbeerr  44..  
  
AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  zzáárrtt  bboorrííttéékkbbaann  „„ PPáállyyáázzaatt””   mmeeggjjeellöölléésssseell   aazz  aalláábbbbii   ccíímmrree  kkéérr jjüükk  bbeennyyúújj ttaannii ::   
KKeennddeerreess  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerr ii   HHiivvaattaall   BBooggddáánn  PPéétteerr  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  55333311  KKeennddeerreess,,  SSzzeenntt  
IIssttvváánn  úútt  5566..  
  
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírr áálláássáánnaakk  hhaattáárr iiddeejj ee::   22001100..  ffeebbrruuáárr  2288..  
  
AAzz  ááll llááss  bbeettööll ttéésséénneekk  iiddııppoonntt jj aa::   22001100..  mmáárrcciiuuss  11..  
  
AA  vveezzeettııii   mmeeggbbíízzááss  iiddııttaarr ttaammaa::   55  éévv  ((22001100..  mmáárrcciiuuss  11--ttııll   ––  22001155..  ffeebbrruuáárr  2288..))  
  
AA  ppáállyyáázzaattttaall   kkaappccssoollaattooss  ttoovváábbbbii   ffeellvvii lláággoossííttáásstt   nnyyúújj tt ::   
BBooggddáánn  PPéétteerr  ppoollggáárrmmeesstteerr  ((55333311  KKeennddeerreess,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  úútt  5566..))  TTeelleeffoonn::  ((5599))  332288--110099  
  
  
1111..  nn  aa  pp  ii   rr   ee  nn  dd  ii     pp  oo  nn  tt     mm  ee  gg  tt   áá  rr   gg  yy  aa  ll   áá  ss  aa  
  
TTáájj éékkoozzttaattóó  lleejj áárr tt   hhaattáárr iiddeejjőő  hhaattáárr oozzaattookk  vvééggrr eehhaajj ttáássáárr óóll   22000099..  II --II II II ..  nneeggyyeeddéévvrrııll   
  
AA  nnaappii rreennddddeell   kkaappccssoollaattbbaann  kkéérrddééss,,  hhoozzzzáásszzóóllááss  nneemm  vvooll tt..  
  
KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii   KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  aa  ttáájjéékkoozzttaattóótt  mmeeggttáárrggyyaall ttaa,,  ééss  1122  ffıı  
eeggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzaattáávvaall   aazz  aalláábbbbii   hhaattáárroozzaattoott  hhoozzttaa::  
  
KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  227711//22000099..((XXII..2255..))  KKtt..  sszzáámmúú  hhaattáárroozzaattaa  
lleejjáárrtt  hhaattáárriiddeejjőő  hhaattáárroozzaattookk  vvééggrreehhaajj ttáássáárróóll   22000099..  II--II II II..  nneeggyyéévvbbeenn  
  
  KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii   KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  mmeeggttáárrggyyaall ttaa  
  aa  22000099..  II--II II II..  nneeggyyeeddéévvii   lleejjáárrtt  hhaattáárriiddeejjőő  hhaattáárroozzaattookk  vvééggrreehhaajj ttáássáárróóll   
  sszzóóllóó  ttáájjéékkoozzttaattóótt,,  mmeellyyeett  aa  jjeeggyyzzııkköönnyyvv  mmeell lléékklleettee  sszzeerriinnttii   ttaarrttaalloommmmaall   
  eell ffooggaadd..  
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  EErrrrııll ::  11..//  BBooggddáánn  PPéétteerr  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  HHeellyybbeenn  
                                            22..//  PPááddáárr  LLáásszzllóónnéé  jjeeggyyzzıı,,  HHeellyybbeenn  
  
                                                      éé  rr  tt  ee  ss  üü  ll   nn  ee  kk..  
  
1122..  nn  aa  pp  ii   rr   ee  nn  dd  ii     pp  oo  nn  tt     mm  ee  gg  tt   áá  rr   gg  yy  aa  ll   áá  ss  aa  
  
TTáájj éékkoozzttaattóó  aazz  „„ ÚÚtt  aa  mmuunnkkááhhoozz””   pprr ooggrr aamm  ttaappaasszzttaallaattaaii rr óóll   
  
AA  nnaappii rreennddddeell   kkaappccssoollaattbbaann  sszzóóbbeell ii   kkiieeggéésszzííttéésstt  tteetttt  PPááddáárr  BBrriiggii ttttaa..  
  
PPÁÁDDÁÁRR  BBRRII GGII TTTTAA  aa  KKééppvviisseellıı--tteessttüülleett  eelléé  kkeerrüüll tt  aannyyaaggbbaann  pprróóbbááll ttaa  öösssszzeeffooggllaallnnii   aa  
kköözzmmuunnkkaa  pprrooggrraammmmaall   kkaappccssoollaattooss  ffooggllaallkkoozzttaattáássii   aaddaattookkaatt,,  aazz  eellvvééggzzeetttt  mmuunnkkáátt,,  aazz  
eellvvééggzzeennddıı  ffeellaaddaattookkaatt,,  ii ll lleettvvee  aa  kköözzmmuunnkkaapprrooggrraamm  sszzeerriinnttee  mmeegglléévvıı  pprroobblléémmááii tt  ééss  aa  kkeeddvveezzıı  
ttaappaasszzttaallaattookkaatt  iiss..  JJeelleennlleegg  114444  ffıı  aa  kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattootttt,,  2255  ffıı  aa  vváárroossıırrsséégg  llééttsszzáámmaa,,  4444  ffıı  
aazz  iinnttéézzmméénnyyeekknnééll ,,  7755  ffıı  ppeeddiigg  aa  kköözztteerrüülleetteekkeenn  ddoollggoozziikk..  EEddddiigg  225566  ffıı  ffooggllaallkkoozzttaattáássáátt  
bbiizzttoossííttoottttáákk,,  aammeellyy  óórriiáássii   llééttsszzáámm,,  eezzéérrtt  lleehheetteettlleenn,,  hhooggyy  eerreeddmméénnyytteelleenn  lleeggyyeenn  eennnnyyii   eemmbbeerr  
ffooggllaallkkoozzttaattáássaa..  IIggyyeekkeezznneekk  aa  lleeggjjoobbbb  tteell jjeessííttmméénnyytt  nnyyúújj ttaannii ,,  ééss  eehhhheezz  kkéérrii   mmiinnddeennkkii   
sseeggííttssééggéétt  aabbbbaann,,  hhooggyy  éésszzrreevvéétteelleeiikkeett,,  jjaavvaassllaattaaiikkaatt  ééss  ééppííttıı  jjeell lleeggőő  kkrrii ttiikkááiikkaatt  jjuuttttaassssáákk  eell   
hhoozzzzáájjuukk..  
  
KKUUCCZZEERRÁÁNNÉÉ  SSÍÍ PPOOSS  JJUUDDII TT::   mmiinntt  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettıı  úúggyy  llááttjjaa,,  hhooggyy  nneehhéézz  mmeeggttaalláállnnii   aazz  
aallkkaallmmaass  sszzeemmééllyyeekkeett  aa    pprrooggrraammbbaann  rréésszztt  vveevvııkk  kköözzüüll ..  
  
PPÁÁDDÁÁRR  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ::  úúggyy  ggoonnddooll jjaa,,  hhooggyy  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekknneekk  nnaaggyy  sseeggííttssééggeett  jjeelleenntt  aazz  ii llyyeenn  
jjeell lleeggőő  ffooggllaallkkoozzttaattááss,,  mmiivveell   aa  ssttaabbii ll   llééttsszzáámmoott  nnöövveellnnii   nneemm  lleehheett,,  uuggyyaannaakkkkoorr  aa  ffeellaaddaattookk  
ffoollyyaammaattoossaann  bbııvvüüllnneekk..  NNaaggyyoobbbb  pprroobblléémmáátt  aa  kköözztteerrüülleetteenn  ddoollggoozzóó  sszzeemmééllyyeekk  jjeelleenntthheettiikk..  AA  
llaakkoossssáággnnaakk  aazz  aa  vvéélleemméénnyyee,,  hhooggyy  eezzeekk  aazz  eemmbbeerreekk  nneemm  iiggaazzáánn  ddoollggoozznnaakk  mmeegg  aa  ppéénnzzéérrtt,,  
mmeerrtt  aazztt  llááttjjáákk,,  hhooggyy  ccssooppoorrttookkbbaann  ááll llvvaa  ttööll ttiikk  aazz  iiddeejjüükkeett..  EEll iissmmeerréésséétt  ffeejjeezzttee  kkii   aa  kkéétt  
mmuunnkkaaccssooppoorrtt  vveezzeettıınneekk,,  aakkiikk  jjóóll   ttuuddjjáákk  ii rráánnyyííttaannii   ééss  eell lleennıırriizznnii   aazz  eemmbbeerreekkeett..  SSookk  oollyyaann  
mmuunnkkáátt  eellvvééggeezztteekk  BBaakkttaaii   KKáállmmáánn,,  ii ll lleettvvee  KKoovvááccss  SSáánnddoorrnnéé  vveezzeettéésséévveell ,,  aammeellyy  hhaasszznnooss,,  ééss  
iiddıınnkkéénntt  llááttvváánnyyooss  iiss  vvooll tt..    AAzztt  hhiiáánnyyooll jjaa  aa  hheellyyii   mmééddiiáábbóóll ,,  hhooggyy  aazz  eelléérrtt  eerreeddmméénnyyeekkeett  nneemm  
aaddjjáákk  kköözzrree..  EEll   kkeell lleennee  ffooggaaddttaattnnii   aa  ttööbbbbssééggii   ttáárrssaaddaalloommmmaall ,,  hhooggyy  ffoonnttooss  aa  mmuunnkkáárraa  kkééppeess,,  
ttaarrttóóss  mmuunnkkaannééllkküüll ii   sszzeemmééllyyeekk  ffooggllaallkkoozzttaattáássaa,,  aa  rreennddsszzeerreess  ééss  sszzeerrvveezzeetttt  mmuunnkkaavvééggzzééss  
mmeeggtteerreemmttééssee,,  aa  ffeellmmeerrüüllıı  pprroobblléémmáákk  eell lleennéérree  iiss..  
  
EESSZZTTEERRÓÓ  II MMRRÉÉNNÉÉ::   ffeell ttőőnnıı  ééss  ii rrrrii ttááll jjaa  aa  llaakkoossssáággoott,,  hhooggyy  aa  kköözzccééllúú  ffooggllaallkkoozzttaattoottttaakk  aazz  
uuttccáánn  ccssooppoorrttookkbbaa  vveerrııddvvee  bbeesszzééllggeettnneekk,,  nneemm  ddoollggoozznnaakk..  CCééll rraavveezzeettııbbbbnneekk  llááttnnáá,,  hhaa  kkiisseebbbb  
llééttsszzáámmúú,,  22--33  ffııss  ccssooppoorrttookkbbaann    kkaappnnáákk  mmeegg  aa  mmuunnkkáátt..  
  
PPÁÁDDÁÁRR  LLÁÁSSZZLLÓÓNNÉÉ::  eellssııddlleeggeess  ccééll   aa  mmuunnkkáárraa  ttöörrttéénnıı  nneevveellééss..  HHaa  aa  pprrooggrraammbbaann  rréésszzttvveevvııkk  
sszzáámmáárraa  ssiikkeerrüüll   eell ffooggaaddttaattnnii   bbiizzoonnyyooss  sszzaabbáállyyookkaatt  aa  mmuunnkkáárróóll   ééss  aa  rreennddsszzeerreess  
mmuunnkkaavvééggzzééssrrııll ,,  aakkkkoorr  mmáárr  vvooll tt  éérrtteellmmee  aazz  eerrııffeesszzííttéésseekknneekk..    EEzz  nnaaggyyoonn  nneehhéézz  ffeellaaddaattoott  
jjeelleenntt  mmiinnddaannnnyyiiuukk  sszzáámmáárraa..  
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PPÁÁDDÁÁRR  BBRRII GGII TTTTAA::   aa  pprrooggrraammbbaann  rréésszzttvveevvııkk  ttööbbbbssééggéénneekk,,  ffıılleegg  aa  nnııkknneekk  nniinnccss  
mmuunnkkaattaappaasszzttaallaattaa,,  nnaaggyy  rréésszzüükk  1100--2200  éévvee,,  vvaaggyy  mméégg  ssoohhaa  nneemm  vveetttt  rréésszztt  rreennddsszzeerreess  
mmuunnkkaavvééggzzééssbbeenn,,  ééss  eezz  mmeeggllááttsszziikk    mmuunnkkááhhoozz  vvaallóó  hhoozzzzááááll lláássuukkoonn  iiss..  
  
CCSSAATTÁÁRRII   LLAAJJOOSS::   eezzeekkeenn  aazz  eemmbbeerreekkeenn  aa  kkllaasssszziikkuuss  hhaattéékkoonnyyssáággoott  nneemm  lleehheett  sszzáámmoonn  kkéérrnnii ,,  
eezztt  kkeell lleennee  mmeeggéérrtteettnnii   aa  kköözzvvéélleemméénnnnyyeell ..  NNeemm  úúggyy  kkeell ll   mmeeggkköözzeell íítteennii ,,  hhooggyy  eeggyy  aaddootttt  ffeellaaddaatt  
eellvvééggzzééssééhheezz  eeggyy  aaddootttt  iiddıı  sszzüükkssééggeess..  MMeeggffoonnttoollaannddóónnaakk  ttaarrttjjaa  aazz  eemmbbeerreekk  iisskkoolláázzoottttssáággáátt,,  
sszzaakkkkééppzzeettttssééggéétt  ffeellmméérrnnii ,,  eesseettlleegg  kkééppzzééssüükkeett  eellıısseeggíítteennii ,,  hhooggyy  aa  hhiiáánnyysszzaakkmmáákkaatt  sszzőőkkííttsséékk..  
  
BBOOGGDDÁÁNN  PPÉÉTTEERR::   mmeeggkköösszzöönnttee  aa  pprrooggrraammbbaann  rréésszzttvveevvıı  mmuunnkkaavveezzeettııkk  lleellkkii iissmmeerreetteess  
mmuunnkkáájjáátt..  
  
BBAAKKTTAAII   KKÁÁLLMMÁÁNN::   nnaaggyyoonn  jjóó  ddöönnttééss  sszzüülleetteetttt  aakkkkoorr,,  aammiikkoorr  bbeeiinndduullhhaattootttt  aazz  „„ ÚÚtt  aa  
mmuunnkkááhhoozz””   pprrooggrraamm..    NNeehhéézz  ffeellaaddaattoott  jjeelleenntt  aa  mmuunnkkaavveezzeettııkk  sszzáámmáárraa  aa  hhaattéékkoonnyy  
mmuunnkkaavvééggzzééss  mmeeggsszzeerrvveezzééssee..  ÚÚggyy  llááttjjaa,,  hhooggyy  aa  ffooggllaallkkoozzttaattááss  eellıısseeggííttééssee  aa  ttáárrssaaddaallmmii   
ffeesszzüüll ttssééggeekkeett  vvaallaammii llyyeenn  sszziinntteenn  eennyyhhíítteennii   ttuuddjjaa..  
  
EESSZZTTEERRÓÓ  II MMRRÉÉNNÉÉ::   jjaavvaassooll ttaa,,  hhooggyy  aa  LLiiggeett  mmeell lleettttii   WWCC  aa  rroosssszz  iiddıı  bbeeááll ll ttááiigg  ttaarrttssoonn  
nnyyii ttvvaa,,  kköözzccééllúú  mmuunnkkáássookkkkaall ..    
  
KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii   KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  mmeeggttáárrggyyaall ttaa  aazz  „„ ÚÚtt  aa  mmuunnkkááhhoozz””   
pprrooggrraamm  ttaappaasszzttaallaattaaii rróóll   sszzóóllóó  ttáájjéékkoozzttaattóótt,,  ééss  1122  ffıı  eeggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzaattáávvaall   aazz  aalláábbbbii   
hhaattáárroozzaattoott  hhoozzttaa::  
  
KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattáánnaakk  227722//22000099..((XXII..2255..))  KKtt..  sszzáámmúú  hhaattáárroozzaattaa  
aazz  „„ ÚÚtt  aa  mmuunnkkááhhoozz””   pprrooggrraamm  ttaappaasszzttaallaattaaii rróóll   sszzóóllóó  ttáájjéékkoozzttaattóórróóll   
  
  KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  mmeeggttáárrggyyaall ttaa  
  aazz  „„ ÚÚtt  aa  mmuunnkkááhhoozz””   pprrooggrraamm  ttaappaasszzttaallaattaaii rróóll   sszzóóllóó  ttáájjéékkoozzttaattóótt,,    
  mmeellyyeett  aa  jjeeggyyzzııkköönnyyvv  mmeell lléékklleettee  sszzeerriinntt  eell ffooggaadd..  
  
  
  EErrrrııll ::  11..//  BBooggddáánn  PPéétteerr  ppoollggáárrmmeesstteerr,,  HHeellyybbeenn  
                                            22..//  PPááddáárr  LLáásszzllóónnéé  jjeeggyyzzıı,,  HHeellyybbeenn  
                                            33..//  PPááddáárr  BBrriiggii ttttaa  ,,  BBeennzzccee  SSáánnddoorrnnéé  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss--sszzeerrvveezzııkk,,  HHeellyybbeenn  
  
                                                      éé  rr  tt  ee  ss  üü  ll   nn  ee  kk..  
  
  
1133..  nn  aa  pp  ii   rr   ee  nn  dd  ii     pp  oo  nn  tt     mm  ee  gg  tt   áá  rr   gg  yy  aa  ll   áá  ss  aa  
  
EEllııtteerr jj eesszzttééss  aa  JJáásszz--NNaaggyykkuunn--SSzzoollnnookk  SSzzaakkkkééppzzééss--sszzeerr vveezzééssii   TTáárr ssuullááss  aallaappííttóó  
ookkii rr aattáánnaakk  mmóóddoossííttáássáárr óóll   
  
AA  nnaappii rreennddddeell     kkaappccssoollaattbbaann  kkéérrddééss,,  hhoozzzzáásszzóóllááss  nneemm  vvooll tt..  
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KKeennddeerreess  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii   KKééppvviisseellıı--tteessttüülleettee  1122  ffıı  eeggyyhhaannggúú  sszzaavvaazzaattáávvaall   aazz  aalláábbbbii   
hhaattáárroozzaattoott  hhoozzttaa::  
  
Kenderes Város Önkormányzatának  273/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának 
módosításáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 
törvény alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 9. §-ában 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 
Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának módosítását jelen határozat 1. számú 
mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
2./ Az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot a törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervhez be kell nyújtani. 
 
 
Errıl:  1./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Szolnok, 
           2./ Bogdán Péter polgármester, 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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
BOGDÁN PÉTER: ismertette Bodor Tamás kulturális szervezı kérelmét. A Képviselı-
testület 140/2009.(VI.2.) Kt. számú határozatával úgy  döntött, hogy a Horthy Miklós 
Emlékére Alapítványt 400 ezer Ft-tal támogatja, 2009. évi költségvetésének 
átcsoportosításával.  A határozat szerint a támogatás a Kun.-Berek helyi TDM Szervezetbe 
történı belépéshez szükséges önrész fedezésére és a mőködési költségekre használható fel. Az 
egyeztetések során egyértelmővé vált, hogy annak a településnek, melynek önkormányzata 
nem tagja a Kun.Berek non-profit KFT-nek, a TDM-be való belépés nem kifizetıdı. A 
Tengerészeti Kiállítóterem padlója nagyon rossz állapotban van, sürgısen felújításra szorul, 
ezért kéri a Képviselı-testületet, hogy a támogatásként megítélt 400 ezer Ft felhasználásának 
célját módosítsa, az elızıekben ismertetettek szerint. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 274/2009.(XI.25.) Kt. számú határozat 
a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány támogatására átcsoportosított pénzösszeg 
felhasználásának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány támogatására átcsoportosított 400 ezer Ft 
 felhasználását a Tengerészeti Kiállítóterem padlózatának felújítására engedélyezi 
 átcsoportosítani. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Bodor Tamás kulturális szervezı Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatójának kérelmét. 
A jelentısen megnövekedett látogatói létszám és a felhalmozott, nagy mennyiségő kiállítási 
anyag kezelése miatt – lehetıség szerint – szeretnének egy új státuszt beállítani, aki az 
adminisztrációban, a vagyonmegırzésben és az idegenvezetésben tudna segíteni a fıállású 
kollegának. Közcélú munkatársakkal ezek a feladatok csak ideiglenesen és nem túl magas 
színvonalon láthatók el, a másik szakfeladaton alkalmazásban lévı dolgozók pedig csak a 
mővelıdési házban végzendı munkájuk rovására tudnak segíteni a turisztikai feladatok 
ellátásban. A jövıben nem csak a hét napot szeretnék nyitvatartási idıvel lefedni, hanem 
igyekezni fognak újabb programokat is bevezetni, amelyet csak állandó státuszú munkaerıvel 
tudnak színvonalasan megoldani. Az új státusz többletkiadással is jár, de a 2009. évi bevétel 
növekedésük mutatja, hogy a vendégszám évrıl évre növekvı tendenciát mutat, reményeik 
szerint  a 2010-es évben még több bevételre számíthatnak. 
Bizonyára többekben megfogalmazódott, hogy most, amikor az intézményeknél a létszámok 
felülvizsgálatra fog sor kerülni, itt egy új létszámot kérnek. A koncepcióban az is benne van, 
hogy ahol többletfeladat jelentkezik- indokolt esetben - a létszámot biztosítani kell. A 
Képviselı-testület részérıl szinte minden ülésen fogalmazódik meg újabb és újabb elvárás, az 
intézménnyel szemben, -  gondol itt  a nyitvatartási napok számának növelésére – amelyet 
nem tudnak  ennyi létszámmal megoldani. Úgy gondolja, hogy ez az a terület, amelyet ilyen 
formában szükséges támogatni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: teljes leállásuk az év folyamán nincs. Ahogy a szezon lezárult, 
megkezdıdött a felújítás a Tengerészeti Kiállító teremben. Kéri, hogy a színvonalas 
munkavégzés érdekében kérelmét támogassa a Képviselı-testület. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy a téli idıszakban pingpong asztal, csocsóasztal 
kihelyezésével csábítsák be a fiatalokat az intézménybe. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA: folyamatosan hirdették ezt a lehetıséget a helyi újságban, de nem volt  
érdeklıdés. 
 
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a kérelmet, és 
támogatja a státusz bıvítési kérelmet. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Mővelıdési Ház 
kérelmét, új intézményi státusz létrehozásáról, és 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 275/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház státusz bıvítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház megnövekedett feladatainak 

ellátására az intézmény közalkalmazotti létszámát egy státusszal 
 megemeli 2010. február 1-tıl. 
 
 Határidı: 2010. február 1. 
            Felelıs: Ács Andrea Éva intézményvezetı 
 
 Errıl: 1./ Ács Andrea Éva intézményvezetı, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
c.) 
 
BÍRÓ CSABA: ismertette az önkormányzat idegenforgalmi bevételeinek és kiadásainak 
alakulását, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételek és ingatlan karbantartásra 
fordított kiadások összegeit, 2009. október 31-i állapot szerint. 
 
(A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy az ingatlan bérbeadásból származó bevételekbıl 
mely ingatlanok karbantartására került sor? 
 
BÍRÓ CSABA a Vízmő, az Általános Iskola és a középiskola kivételével valamennyi 
intézmény karbantartására fordították a bevételeket. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: akkor, amikor az ingatlan bérbeadásból származó bevételeket az 
ingatlan karbantartásra javasolta fordítani, az a cél vezérelte, hogy a befolyó összeg a konkrét 
ingatlanra legyen fordítva.  
 
MAGYAR ISTVÁN a Kossuth Lajos úti bérlık jelezték, hogy nem kaptak pozitív választ 
kérésükre, miszerint a lakásra fordított karbantartási költségek nem kerültek beszámításra a 
lakbérükbe. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a lakbér beszámításnak külön szabálya van. Amennyiben elıre, írásban 
állapodnak meg a felek a munkálatokról, annak nincs akadálya, hogy a szükséges munkákat 
elvégeztessék, és a költségek beszámításra kerüljenek a lakbér összegébe. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ az, hogy úgy fogalmazták meg javaslatukat, hogy az félreérthetı volt, 
vagyis, hogy ingatlanra, vagy konkrét lakásra fordítsák a bevételeket, tanulságul szolgál a 
jövıre nézve. 
 
BÍRÓ CSABA: a jövıre vonatkozóan elmondta, hogy ez a bevétel nem képezi az intézmény 
költségvetésének részét abból a szempontból, hogy  elkülönítetten kell kezelni, és más célra 
nem lehet felhasználni.  
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a tájékoztatót, és 11 fı 
egyhangú szavazatával, 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 276/2009.(XI.25. Kt. számú határozata 
a Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály tájékoztatójáról az idegenforgalmi bevételek és 
kiadások alakulásáról, valamint az ingatlan bérbeadásból származó bevételek és ingatlan 
karbantartásra fordított kiadások összegérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Pénzügyi és Városgazdálkodási 
 Osztály tájékoztatóját az idegenforgalmi bevételek és kiadások alakulásáról, valamint 
 az ingatlan bérbeadásból származó bevételek és ingatlan karbantartásra fordított 
 kiadások összegérıl – elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ többször szó esett már a szennyvízberuházás elsı ütemének lezárásáról, 
amelyrıl  a  Képviselı-testületet is tájékoztatta. A lényeg az, hogy a kivitelezı SÁMA KFT, 
aki a beruházás fıvállalkozója volt, a beruházás befejezése elıtt csıdbe került. A 
felszámolóval folyamatos kapcsolatban vannak.  Azt nem sikerült elérni, hogy „F” 
kategóriából elıbbre sorolják az önkormányzatot. A felszámolótól megkapták a nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy behajthatatlan az önkormányzat követelése, amely elismert követelés.  
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A bírósági eljárás eredményérıl szintén tájékoztatta a Képviselı-testületet. Az jelentheti az 
ügy lezárását, ha a felelıs személy megjelölésre kerül. Amennyiben a Képviselı-testület 
megbízza azzal, hogy a szennyvízberuházáshoz kötıdı felelısség tisztázását készítse elı, 
akkor ı azt a következı testületi ülésre a Képviselı-testület elé terjeszti. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolja megbízni jegyzı asszonyt az elıkészítéssel, ugyanakkor 
felvetıdik  az önkormányzatot képviselı ügyvéd úr felelıssége is az ügyben. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: Baranyi Mihály, az akkori polgármester jogi végzettség híján 
megtéveszthetı lehetett, de az ügyvéd úr felelısségét szerinte is tisztázni kell. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 277/2009.(XI.25.) Kt. számú határozata 
a szennyvízcsatorna beruházással  kapcsolatos felelısség tisztázásának elıkészítésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza 
 Pádár Lászlóné jegyzıt, hogy a Képviselı-testület soron következı 
 ülésére készítse elı a szennyvízberuházással kapcsolatos felelısség tisztázásáról 
 szóló elıterjesztést. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a mai napon  faxon érkezett a hivatalba 
egy névtelen levél, a képviselı-testületnek címezve, „kenderesi és bánhalmi lakosok” 
aláírással. A levélben a lakosság megromlott életkörülményeit, a munkahely teremtés 
elindítását, a Képviselı-testület felelısségét taglalta a levél írója. 
 
A levél tartalmát ismertette a jelenlévıkkel. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az a véleménye, hogy mivel névtelen levélrıl van szó, ne 
foglalkozzanak azzal. 
 
CSATÁRI LAJOS: Lajkó András ıt kereste meg ezzel a dologgal. Úgy véli, hogy súlyos hiba 
lenne a képviselı-testület részérıl, ha - kiemelve a helyesírási hibákat és az értelmezhetetlen 
mondatokat,-  figyelmen kívül hagynák a levelet. Ez a fajta lenézés, „úri gıg”, amelyet a 
magyar nép már sokszor megtapasztalt, a legszerencsétlenebb dolog lenne. Azokat a részeket 
kell kiemelni és értelmezni, amelyben van valóságtartalom, és amelyben az önkormányzat tud 
tenni valamit. Látni kell, hogy a levél mögött valamiféle elégedetlenség van. A város sok 
tekintetben eléggé rossz helyet foglal el, például közbiztonság terén. Javaslata az, hogy a 
levélben foglaltakat komolyan kezeljék. Álláspontja szerint polgármester úr kezdeményezzen 
egy megbeszélést azzal a körrel, amely elindította a levélben megfogalmazott aláírásgyőjtést.  
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BOGDÁN PÉTER az a véleménye, hogy aki a levelet írta, jöjjön el a képviselı-testületi 
ülésre, ahol mondja el a véleményét és a problémákat. A levélre nincs kinek válaszolni, a 
megbeszélést nincs kivel egyeztetni, mivel névtelenül érkezett. 
 
CSATÁRI LAJOS nem azt mondta, hogy meg kell válaszolni a levélre, hanem azt, hogy a 
levélben felvetett problémákat önkormányzati szinten kell megvizsgálni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ı is úgy gondolja, hogy a levélben foglaltak nem csak egy ember 
véleményét tükrözik, ezért a levéllel valamilyen szinten foglalkozni kell. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: továbbra is az a véleménye, hogy nem kellett volna foglalkozni a 
levéllel, ı fel sem olvasta volna. Azokat a leveleket, amelyet nem vállal az írója, nem tartja 
arra érdemesnek, hogy megvizsgálják. Nem azért, hogy nem valóságos dolgot tartalmaz, 
hanem azért, mert mindenkitıl elvárja, hogy vállalja fel a nevét, ahhoz, hogy komolyan 
vegyék. 
 
CSATÁRI LAJOS: a levélben Kenderest érintı közügyekrıl van szó, amelyet az ismeretlen 
levélíró a képviselı-testületnek címezett, és amivel önkormányzati szinten kötelességük 
foglalkozni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ osztja azokat a véleményeket, hogy elkeseredett emberekrıl van szó. A 
napokban Kiss Katalin aláírással kapott e-mailben levelet, amelyet egy korábbi testületi 
ülésen meghozott döntés kritikájaként fogalmazott a levél írója, nevezetesen az ún. 
„Hosszúháti út” kritikán aluli állapotával kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a pályázati 
lehetıség kapcsán a képviselı-testület átnézte ezt a feladatot, és úgy döntött, hogy az út 
építéséhez szükséges saját erıt biztosítani nem tudja, az érintett gazdálkodók hozzájárulása 
pedig nem fedezte volna az önerıt. 
 
A levél tartalmát ismertette a jelenlévıkkel. 
 
MAGYAR ISTVÁN a Hosszúháti út reptéri szakaszán lévı kátyúk nem akkora nagyságúak és 
mélységőek, mint a Kakati iskola és a reptér sarka közötti szakaszon, mert az  járhatatlan, és 
amelynek nagyon sokba kerülne a felújítása. Véleménye szerint - ideiglenes megoldásként- 
valamilyen szilárd anyaggal, téglatörmelékkel, vagy bontási anyaggal kellene betölteni. a 
kátyúkat. 
 
FODOR IMRE: nyár elején felmérték a Hosszúháti út kátyúzási költségeit, amely 4 millió 
200 ezer Ft volt. Augusztusban újabb pályázati lehetıség adódott, ahol 26 millió Ft önerıt 
kellett volna biztosítani, amelyet sem az önkormányzat, sem az érintett gazdálkodók nem 
tudtak biztosítani. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS a névtelen levél kezelésének vannak szabályai, amelyet ebben az 
esetben is alkalmazni kell. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ jelezte, hogy Bánhalmán az autóbuszmegálló teteje teljesen 
hiányzik. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy ismét lesz mammográfiás 
emlıszőrés Kisújszálláson, a kenderesi 45-65 év közötti nık számára. A szőrıbuszt  
személyre szóló, lakcímre küldött levelek alapján lehet igénybe venni,. ezenkívül lehetıség 
van háziorvosi beutalóval, térítéskötelesen is igénybe venni a szolgáltatást, idıpont egyeztetés 
után. 
 
BOGDÁN PÉTER  mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 21 óra 34 
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 25-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 25-i ülése  
napirendjének elfogadásáról        264/2009. 
 
1./ Dr Butyka László Kisújszállás Rendırırs parancsnokának kinevezésérıl 265/2009. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének III. negyedévi 
     végrehajtásáról         266/2009. 
 
3./ A Kenderesi Szakiskola Középiskola és Kollégium kérelmének  
     megtárgyalása         267/2009. 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója 268/2009. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2009.(XII.3.) 
     Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 
     céljára szolgálóhelyiségek bérbeadásáról szóló 19/2006.(IX.22.) rendeletének 
     módosítására 
 
6./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2009.(XII.3.) 
     rendelete helyi jelentıségő védett természeti területek védettségének 
     fenntartásáról        
 
7./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2009.(XII.3.) 
     rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete egyes rendeleteinek  
     a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseivel összefüggı 
     jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a 25/2005.(X.20.) számú, a köz- 
     igazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl szóló önkormányzati 
     rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 18/2009.(IX.17.) számú rendeletének 
     módosításáról 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 24/2009.(XII.XII.3.) 
     rendelete a szociális ellátásokról szóló 6/2009.(II.27.) rendelet módosításáról 
 
9./ Kenderes Város Vízmő Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
     jóváhagyásáról                  269/2009. 
 
10./A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatói állására kiírandó 
      pályázati felhívásról        270/2009. 
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11./ Tájékoztató lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról   271/2009. 
 
12./ Az „Út a munkához” program tapasztalatairól szóló tájékoztatóról  272/2009. 
 
13./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító 
       okiratának módosításáról       273/2009. 
 
14./ Egyebek 
 

a.) A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány támogatására átcsoportosított 
pénzösszeg felhasználásának módosításáról     274/2009. 

 
      b.) A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház státusz bıvítésérıl   275/2009. 
 

c.) A Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály tájékoztatója az idegen- 
forgalmi bevételek és kiadások alakulásáról, valamint az ingatlan 
bérbeadásból  származó bevételek és ingatlan karbantartásra fordított 
kiadások összegérıl        276/2009. 

       
d.) A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos felelısség tisztázásának 

elıkészítésérıl        277/2009. 
    

 
 


