Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 10-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit,
Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs
alpolgármester.Bejelentéssel távol: Dr. Ila Erzsébet, Eszteró Imréné önkormányzati képviselı.Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatója, Süveges Lajos a Kenderesi Vízmő intézményvezetıje, Ács Andrea Éva
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Fodor Imre, Mikes
Ferencné, Koncz Éva, Majzik József Zoltán köztisztviselık, Török János, Bíróné Fekete
Katalin, Bodor Tamás, Csatári Lajos, Nánási István, meghívott, Szılısi Zoltán, Veresné Nagy
Margit érdeklıdık, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık.
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 10 fı van jelen, 2 fı késıbbre jelezte érkezését, 2 fı bejelentéssel van távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy az egyebekben szereplı székelykapu felállításának
a helyérıl szóló elıterjesztést elsı napirendi pontként tárgyalják meg, valamint kérte, hogy a
zárt ülés napirendi pontjai közé vegyék fel a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételrıl szóló elıterjesztést.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a zárt ülés napirendi pontjaként szereplı
szennyvízcsatorna beruházáshoz kötıdı jogtalan kifizetéssel kapcsolatos elıterjesztést nyílt
ülésen tárgyalja a képviselı-testület.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy az érintett nyilatkozott, hogy nem járul
hozzá ügyének nyílt ülésen történı tárgyalásához, ezért zárt ülésen kell tárgyalni az
elıterjesztést.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató szavazatával és 1 fı
tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 279/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. december 10-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
értesülnek.1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a székelykapu felállítási helyének kiválasztásáról
Szóbeli kiegészítést tett Török János.
TÖRÖK JÁNOS: a székelykapu felállításának lehetısége a nyáron merült fel. Az eredeti
kaput faragó mesteremberek közül még él egy személy, akinek a leszármazottai szintén
fafaragással foglalkoznak, és így merült fel a kapu újrafaragásának a gondolata. Az eredeti
dokumentumok Baróton rendelkezésre állnak. Az eredeti kaput a mesteremberek 1942-ben
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzónak adományozták és Kenderesen a kastély
melletti gyümölcsöskert bejáratához állították fel. A rendelkezésre álló információk szerint ez
a kapu a II. világháború során megsemmisült. A székelykapu újbóli elkészítésének és
Kenderesen történı felállításának a küldetése a Kárpát-medencei összefogás jelképéül
szolgálna. Az eredeti kaput faragó személy fiai és unokái örömmel elvállalták az új
székelykapu elkészítését. A kapu kifaragásához pihent tölgyfára van szükség. A szervezéssel
kapcsolatban elmondta, hogy megállapodtak abban, hogy a Kárpát-medence különbözı
részein élı magyarok közül egy-egy személy fogja össze az úgynevezett „egy pénzek”
győjtését, és az alapítványon keresztül történne ezen összegek kezelése. A megbeszélés során
javaslatként hangzott el, hogy abban az esetben, ha több pénz győlik össze, akkor ezt a pénzt a
kapu mögötti terület megvásárlására, és egy nemzeti skanzen kialakítására lehetne fordítani,
vagy a kapu avatására történı utazási költségekre lehetne felhasználni. A székelykapu
felállítása, avatása a nemzeti összefogás tanúbizonyságaként szolgál. A székelykapu
felállítását 2010. július 30-ára, az avatás idıpontját július 31-ére tervezik. A székelykapu
méretei kötöttek, a felállítás helyérıl azonban a képviselı-testületnek kell dönteni. Tudomása
szerint több helyszín került szóba: a múzeum melletti terület, a Horthy-liget, és a református
templom bejáratánál lévı terület.
BOGDÁN PÉTER megkérte a Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét.
Hozzá szólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nagyon dicséretesnek
tartja ezt a kezdeményezést, és ıszintén bízik a megvalósulásában. A bizottság nem döntött
egyik helyszín mellett sem. Az ülésen a székelykapu elhelyezésére a POLITEL és a múzeum
közötti terület, a liget temetı felıli bejárata, és a liget déli bejárata került szóba. Véleménye
szerint a megfelelı helyszín kiválasztásában nagy segítséget jelentene, egy digitális
látványterv elkészítése. A székelykapu ligetben történı felállítása esetén célszerő lenne, ha a
kapun nem lennének nyíló részek, mivel ott nem kapu funkciót töltene be.
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Javasolta, hogy csak a számítógépes tervek elkészítése után döntsön a képviselı-testület a
székelykapu helyérıl.
DR. ALMÁSSY ANTALNÉ véleménye szerint a múzeum és a POLITEL közötti terület lenne
a legmegfelelıbb hely a székelykapu felállítására, tekintettel arra, hogy a késıbbiekben
tervezett skanzen a kapu mögötti területen helyezkedne el, és így a kaput a jövıben
funkciójának megfelelıen lehetne használni. A liget temetı felıli bejáratánál található egy
kapu, véleménye szerint annak kellene megkeresni az eredeti darabjait, és oda inkább azt
kellene felállítani. Úgy gondolja, hogy a liget déli bejáratánál nem lenne jó helyen a
székelykapu, mivel a fıúttól nagyon távol lenne.
TAPASZTÓ SZABOLCS utána járt a liget temetı felıli részén található kapu eredeti
darabjainak. Értesülései szerint az eredeti darabok Túrkevére kerültek. Az ottani kutató
munkája azonban nem járt eredménnyel.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a bizottsági ülésen ı javasolta a székelykapu helyének a liget déli
bejáratának az egyenesbe forduló szakaszát úgy, hogy a kapu az emlékmő felé lenne eltolva.
TÖRÖK JÁNOS úgy gondolja, hogy a székelykapu helyének meghatározása városépítészeti
szempontból fontos.
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy a vitézekkel már többször folytatott tárgyalásokat a
skanzen kialakításáról, amihez közmővesített területre lenne szükség. A POLITEL melletti
területet javasolja a székelykapu felállítására.
KROKAVECZ LÁSZLÓ pontosításként elmondta, hogy nem egy bonyolult látványtervre
gondolt, hanem számítógép és fényképezıgép segítségével elkészített képre, ami alapján
láthatóvá válik, hogy a kapu hogyan illeszkedik az adott környezetbe. A helyszínrıl
látványkép nélkül nem tud dönteni.
BOGDÁN PÉTER szavazásra tette a székelykapu helyével kapcsolatban elhangzott
javaslatokat:
a képviselı-testület
- a Horthy-liget déli bejáratát 6 fı ellenvéleményével, és 4 fı tartózkodásával elutasította.
- a Horthy-liget temetı felıli bejáratát 6 fı ellenvéleményével és 4 fı tartózkodásával
elutasította.
POLITEL és a múzeum közötti területet 6 fı támogató szavazatával és 4 fı tartózkodása
mellett elfogadta.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával és 4 fı
tartózkodásával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 280/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
a székelykapu felállítási helyének kiválasztásáról
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Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
az elıterjesztést, és úgy döntött, hogy a székelykaput Kenderes, Szent
István út 47. és 49. szám közötti területen kívánja felállítani.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Török János POLITEL Kft. Heves, Katona J. út 50.
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoportja, Helyben
értesülnek.–

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 Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2009.(VIII.7.) rendeletének módosítására
Szóbeli kiegészítést tett Bíróné Fekete Katalin.
BÍRÓNÉ FEKETE KATALIN elmondta, hogy az elıterjesztésben nem egységes díjemelést
terjesztettek elı. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008.(III.28.) Korm. rendelet alapján, a heti egy ürítésre számított díjak
figyelembe vételével a teljes közszolgáltatási díj, valamint az alapdíj aránya nem lehet több
mint 40 %. A 2009-ben alkalmazott számítási metodikával a továbbiakban ezt az arányszámot
már nem tudták tartani, ezért a díjmegállapítást a helyi adottságok figyelembe vételével
dolgozták át. A kimutatásból megállapítható, hogy a lakosság 83,7-a az összes ürítéshez
viszonyítva, havi maximum egy ürítést vesz igénybe. A kukás hulladékszállítást igénybe
vevık csökkenése a szelektív hulladékgyőjtés bevezetése miatt 85-80 ürítésben mérhetı, azaz
éves szinten ez a szám 4.000 ürítést jelent. Fenti adatok figyelembe vételével a
díjmegállapítás folyamán az ürítési díjakra összességében mintegy 3,2 %-os emelést
kalkuláltak ki. A bizottsági ülésen kérésként fogalmazódott meg az évi kétszeri lomtalanítás
és az évi egyszeri lombtalanítás elvégzése. Elmondta, hogy a Városgazdálkodási Kft. részérıl
nincs akadálya a kérés teljesítésének.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és az elhangzott
módosítással javasolta annak elfogadását.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági, Környezetvédelmi Bizottság
szintén megtárgyalta az elıterjesztést. A bizottsági ülésen sikerült elérni a kétszeri
lomtalanítás és az egy alkalommal történı lombtalanítás biztosítását. A bizottsági ülésen
többen nem értettek egyet azzal, hogy azoknak emelkedik nagyobb mértékben a díj, akik
rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatást. Kérte, hogy a Városgazdálkodási Kft. a
lombtalanítás idıpontját minden évben az ıszi lomb lehullásához igazítsa.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
25/2009.(XII.18.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 14/2009.(VIII.7.) rendeletének
módosítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2009. december 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl szolgáltatott ivóvíz
díjának megállapítására
Szóbeli kiegészítést tett Süveges Lajos intézményvezetı.
SÜVEGES LAJOS: ebben az évben pályázati forrás igénybevételével vízminıség javító
beruházást valósítottak meg a Turgonyi-, Felsıföldi-, Virág-, Deák Ferenc-, és Bocskai utcák
összekötésével. Az ivóvíz díjára vonatkozóan két változat került elıterjesztésre. Az elsı
változatban a 2009. évben megállapított díj szerepel, míg a második változatban 4,1 %-os
emeléssel számoltak. Elmondta, hogy ebben az évben készleteik jelentıs részét felhasználták
és a rendelkezésre álló lehetıségeik maximális kihasználásával igyekeztek a lakosságra esı
költségeket szinten tartani, illetve csak minimális mértékben emelni azokat. A II. változat
elfogadását javasolta a képviselı-testületnek.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a II. változat
elfogadását javasolta, tekintettel arra, hogy csak ezzel az emeléssel biztosítható az év közben
szükségessé váló karbantartások, javítások zökkenımentes elvégzése. A bizottság a
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javaslatánál figyelembe vette továbbá, az ivóvízminıség-javító program megvalósulásakor
jelentkezı magas vízdíj árakat is, ezért a majdani drasztikus áremelés helyett, inkább
fokozatos emelésekkel próbálják a lakosság növekvı terheit figyelembe venni.
SÜVEGES LAJOS: az ivóvízminıség-javító programot Karcag városával közös társulásban
kívánja az önkormányzat megvalósítani. Karcagon az elmúlt években közel 30 %-os emelést
hajtottak végre, annak érdekében, hogy ne egyszerre kelljen a lakosság terheit növelni.
Elmondta, hogy az ivóvízminıség-javító program megvalósulásakor körülbelül 100 Ft-os
vízdíjemeléssel kell számolni, ezért célszerőbbnek tartja a fokozatos emelések végrehajtását.
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetben szereplı ivóvízdíjra
vonatkozó két javaslatokat.
I.
II.

változat: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2 fı támogató és 8 fı
elutasító szavazatával elutasította.
változat: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 fı támogató és 2 fı
elutasító szavazatával támogatta.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató szavazatával és 2 fı
ellenvéleményével az alábbi rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
26/2009.(XII.18.) rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl
szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2009. december 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

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 Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról
Szóbeli kiegészítést tett Süveges Lajos intézményvezetı.
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SÜVEGES LAJOS elmondta, hogy a 2010-es költségek nem érik el a 2009. évben tervezett
költségeket, ennek ellenére a szennyvízdíj ára 241 Ft-ról 262 Ft-ra emelkedne az
önkormányzati támogatás megszőnése miatt. A díj megállapításánál az infláció miatti
növekedést nem számolták, csak az 1 millió forintos önkormányzati támogatás megszőnése
miatti többletköltségeket.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és azt elfogadásra
javasolta.
KROKAVECZ LÁSZLÓ örömmel olvasta az elıterjesztésben, hogy bıvíteni lehetne a
szennyvízcsatorna hálózatra történı rákötések számát azokon a szakaszokon, ahol nem kell
átemelıket kiépíteni.
SÜVEGES LAJOS: a fejlesztések megvalósításáról a fenntartónak kell dönteni, és az ehhez
szükséges forrást el kell különíteni, mivel ezeket a beruházásokat az intézmény saját
költségvetésébıl nem tudja biztosítani. A szennyvízhálózat bıvítéséhez elıször el kell
készíttetni a terveket. A bıvítéssel közel 100 házat lehetne bekötni a hálózatba, ami jelentıs
költségcsökkentést eredményezhetne a szennyvíz esetében. A szennyvíztelepnek jelenleg még
21.000 m3/év kihasználatlan kapacitása van.
MAGYAR ISTVÁN tudomása szerint elég sok a városban az illegális rákötések száma, amit
véleménye szerint haladéktalanul fel kellene deríteni. Egy évvel ezelıtt a bizottsági ülésen
volt szó arról, hogy a településrıl elszállítják az értékes szennyvíziszapot. A kimutatásból
látható, hogy éves szinten közel 1,5 millió forintot fizetnek a szállításért, holott az
önkormányzat is tudná hasznosítani vagy értékesíteni ezt az iszapot. Érdeklıdött, hogy a
komposztáló kialakításával kapcsolatban történt-e elırelépés. A komposztáló kialakításával
megoldódna az ıszi lomb tárolásának kérdése is.
SÜVEGES LAJOS: a komposztáló kialakításával kapcsolatban történtek lépések,
környezetvédelmi szempontból nincs akadálya a megvalósításának. A komposztálóhoz
szükséges feltételek a szennyvíztelep melletti területen rendelkezésre állnak, de a beruházás
költségét az önkormányzatnak kell biztosítani. Pályázati forrást is csak akkor tudnak igénybe
venni, ha a szükséges önerı rendelkezésre áll. Véleménye szerint, fontos ezt a beruházást
elıtérbe helyezni, tekintettel arra, hogy az uniós irányelvben rögzítettek alapján 2012-tıl a
kommunális hulladék 80 %-ának a településen kell maradni, és azt helyben kell feldolgozni,
vagy talajjavításra kell használni. Az illegális rákötésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a
vízmő nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így ellenırzéseket sem folytathat. Csak a névvel,
lakcímmel ellátott feljelentések esetében tudnak jogszerően eljárni. A csatornahálózatra
történı rácsatlakozás egyébként a településen 96 %-os, így többnyire azok az ingatlanok
maradtak ki, ahol jelenleg nem található lakóház.
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy évek óta problémát jelent az állati eredető
szennyvíz elhelyezése.
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FODOR IMRE: a helyi lapban felhívták a gazdálkodók figyelmét arra, hogy az állati eredető
szennyvíz és csurdalékvíz kezelésérıl, illetve elszállításáról mindenkinek önállóan kell
gondoskodni.
TAPASZTÓ SZABOLCS célszerőnek tartaná ebben a témakörben a lakosság ismételt
tájékoztatását.
PARDI SÁNDOR elmondta, hogy az iskolától is többször kérték a gazdák az állati eredető
szennyvíz szippantását. Ezeknek a kéréseknek az iskola nem tud eleget tenni, mivel csak
emberi eredető undorkeltı anyag szippantására van engedélyük.
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról
szóló rendeletet.
A szavazás eredményeként 7 támogató és 3 ellenvélemény született.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szavazás eredményeként megállapította, hogy nem született érvényes
döntés, mivel a képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések (rendeletalkotás)
eldöntéséhez minısített többség szükséges. A rendelet-tervezetet a következı képviselıtestületi ülésen ismét elı kell terjeszteni.

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

Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra
javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
27/2009.(XII.18.) rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2009. december 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési
díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására

KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolta.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
28/2009.(XII.18.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,
és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2009. december 10.

(:Bogdán Péter)
polgármester

(:Pádár Lászlóné)
jegyzı
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7. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2009.(XII.18.)
rendelet-tervezete az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Az ülésen
javaslatként hangzott el, hogy a lakbérekbıl befolyt bevételeket minden évben az
önkormányzati lakások felújítására, karbantartására kellene fordítani. A bizottság véleménye
szerint elı kell segíteni, illetve biztosítani kell, a bérlık által elızetesen egyeztetett felújítási
munkák elvégzését és a lakbérbe történı beszámítását. Az elhangzottak figyelembevételével a
Pénzügyi Bizottság javasolta a rendelet elfogadását.
MAGYAR ISTVÁN: az önkormányzati lakások állapota folyamatosan romlik. A könyvtár
mögötti épület esetében a szükséges felújítási munkák elmaradása oda vezetett, hogy
lakhatatlanná vált az épület. Bízik abban, hogy a jövıben lehetıséget adnak azoknak a
bérlıknek, akik saját költségükön kívánják elvégezni a felújításokat és ezek a költségek
beszámításra kerülhetnek a lakbérnél . Ígéretet kaptak a pénzügyi osztályvezetıtıl arra, hogy
a jövıben rugalmasabban kezelik ezeket a dolgokat.
KROKAVECZ LÁSZLÓ már korábban is javasolta, hogy a lakbérekbıl befolyt összegeket az
önkormányzati lakások felújítására fordítsák. Az önkormányzati lakásokban többnyire
pedagógusok laknak. Véleménye szerint az önkormányzat hosszú távú városfejlesztési tervei
között, szerepelni kell a fiatal pályakezdı pedagógusok letelepedését, családalapítását segítı
elképzeléseknek. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a lakásokból befolyt bevételeket csak
lakás felújításra lehessen fordítani.
BÍRÓ CSABA: elızetes egyeztetés alapján, a bérlık által elvégzett, és számlákkal igazolt
lakásfelújítás költségek lakbérbe történı beszámításának véleménye szerint nincs akadálya.
Az önkormányzatnak a 2010-es évet magas mőködési hiánnyal kell tervezni, ami azt jelenti,
hogy minden intézmény a saját normatíváján felül kevesebb önkormányzati támogatást fog
kapni. Amennyiben a lakbérekbıl befolyó 800 ezer forintos bevétel elkülönítésre kerül, akkor
ez a kisebb intézményeket hátrányosan fogja érinteni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak a költségvetés tervezése elıtt jó lenne tudni, hogy
kik azok a bérlık, akik a következı évben saját költségükön kívánják felújítani a lakásukat. A
költségvetés szempontjából ezek a költségek bevétel kiesést eredményeznek.
MAGYAR ISTVÁN véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy a bizottság az
önkormányzati lakások éves felülvizsgálatát, bejárását a költségvetés készítése elıtt
elvégezze.
TAPASZTÓ SZABOLCS egyetért a jegyzı asszony által elmondottakkal. Fontosnak tartja,
hogy megfelelıen elıkészítettek és dokumentáltak legyenek ezek a megállapodások.
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PARDI SÁNDOR elmondta, hogy a környezı településeken az önkormányzat csak 2-3 éves
idıtartamra biztosít szolgálati lakást.
BOGDÁN PÉTER szavazásra bocsátotta
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.

az

önkormányzati

lakások

lakbérének

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
29/2009.(XII.18.) rendelete
az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2009. december 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
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 az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésére 2010.
január 1-tıl
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra
javasolta.
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy az elıterjesztésben szereplı árak követik-e a
piaci árakat.
KONCZ ÉVA: nem vizsgálták meg a piaci árakat. Ez egy polgárjogi szerzıdés, ami az
önkormányzat és bérlı között jön létre. Az elmúlt évi árakhoz viszonyítva ezek az árak csak
minimális emelést tartalmaznak. Az elıterjesztésben szereplı árak csak javaslatok,
amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy radikálisabb emelésre van szükség, akkor erre
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természetesen van lehetıség. A helyiségbérleti díjak megállapításakor a képviselı-testület,
mint bérbeadó tesz egy javaslatot a bérlı felé, amit vagy elfogad a bérlı, és ezáltal létrejön a
polgárjogi szerzıdés, vagy nem fogad el.
MAGYAR ISTVÁN: a legmagasabb díjat Csíki Endre vállalkozó fizet a vasboltért.
Érdeklıdött, hogy a vasbolt raktárhelyiségének felújítása megtörtént-e.
FODOR IMRE tájékoztatásul elmondta, hogy a bérlı az épületen már elvégzett bizonyos
felújítási munkákat.
BOGDÁN PÉTER javasolta az elıterjesztésben szereplı díjak elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 281/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonban
álló helyiségek bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A nem
lakás célú ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint emeli 2010. január 1. napjától.
Kenderes, Szent
István út 43.

Csíki Endre

90.000 Ft/negyedév

Kenderes, Szent
István út 56.
(Fodrászat)

Szőcs Anita, Lévai
Andrásné,

3.500 Ft/hó/fı

Kenderes, Szent
István út 32.

JNSZM Rendırfıkapitányság

20.000 Ft/hó

Kenderes, Somogyi
B. út 24/1.

Hireltech Kft.

80.000 Ft/negyedév

Errıl:1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ JNSZM Rendırfıkapitányság 5000 Szolnok, Baross út 39.
4./ Csíki Endre 5310 Kisújszállás, Kun Béla utca 13.
5./ Fodrászat 5331 Kenderes, Szent István út 56.
6./ Hireltech Kft. 1082 Budapest, Üllıi út 82.
é r t e s ü l n e k.
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9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata és a Kenderesi Szakiskola, Középiskola
és Kollégium között létrejött megállapodás jóváhagyására
PARDI SÁNDOR megköszönte a képviselı-testület és a polgármester úr segítı
közremőködését a megállapodás elıkészítésében. Úgy gondolja, hogy a megállapodás
létrejöttével egyfajta motiváció is kialakul a dolgozók részérıl. Véleménye szerint a
megállapodás 4. pontjánál és 4/a. pontjánál a feltételes módban szereplı kifejezéseket „hagyhat jóvá„ és „engedélyezheti” – kijelentı módban kellene szerepeltetni, mivel a terv
teljesítése esetén, amennyiben nincs normatíva túllépés, megkapja az intézmény a motivációs
keretet.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a motivációs keret és az érdekeltségi alap felhasználása feltételhez
kötött, ezért helyes a feltételes mód használata, mivel ezeket csak a feltételek teljesülése
esetén lehet jóváhagyni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ számára ez továbbra is feltételes módot jelent.
BÍRÓ CSABA: a többletbevétel csak akkor válik elkölthetıvé, ha a képviselı-testület a
bevételt forintosítja. A képviselı-testület határozattal dönt arról, hogy ezt az összeget
kifizetheti az intézmény, és szintén a testületnek kell az elıirányzatát megteremteni. A
megkötendı megállapodás nem korlátozhatja a képviselı-testület döntési jogát.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kérelmet minden esetben a képviselı-testület elé kell terjeszteni, és a
testület dönt arról, hogy mennyi az az összeg, ami kifizethetı.
TAPASZTÓ SZABOLCS érdeklıdött, hogy a 700 ezer forintos készpénz ellátmány milyen
idıintervallumra vonatkozik.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: havi készpénz ellátmányról van szó.
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 15 óra 30 perckor megérkezett a képviselı-testület létszáma 11
fı.
SÜVEGES LAJOS javasolta, hogy a többi intézmény vonatkozásában is készüljön ilyen
megállapodás.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: két önkormányzati intézmény esetében lehet ilyen megállapodást
kötni, mivel csak ezeknek az intézményeknek van lehetısége jelentısebb többletbevétel
elérésére. Véleménye szerint a vízmő esetében jogos ez az igény. Amennyiben a képviselıtestülettıl felhatalmazást kap a megállapodás elıkészítésére, úgy a következı ülésre elkészíti.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató szavazatával és 2 fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 282/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata és a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium között
létrejött megállapodás jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Önkormányzata és a Kenderesi Szakiskola, Középiskola
és Kollégium között létrejött megállapodást és azt a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
mb. igazgatója, Kenderes, Szent István út 27.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–

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 Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi
Önkormányzata között létrejött megállapodás jóváhagyásáról
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 283/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzat között
létrejött együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi
Önkormányzata között létrejött együttmőködési megállapodást, és azt a
jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Penti Gusztáv Kenderes Város Cigánykisebbségi Önkormányzatának
elnöke, Kenderes, Damjanich út 20.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
értesülnek.–
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11. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának a SÁMA Építı-, Szerelı és
Szolgáltató Kft. „FA” céggel szembeni követelése behajthatatlanná minısítésérıl
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
osztályának vezetıje.
BÍRÓ CSABA: a SÁMA Kft-vel a kenderesi szennyvíz beruházás fıvállalkozójával 2004.
június 16-án kötött kivitelezıi szerzıdés alapján a beruházás megvalósult Kenderesen. Az
állami támogatásokból, illetve a hitel felvételébıl származó beruházási források azonban nem
akkor álltak rendelkezésre, amikor a tényleges kifizetések történtek, így a SÁMA Kft.-vel
szemben 26 799 591,- Ft szállítói követelése van az önkormányzatnak. A fıvállalkozó a
beruházás befejezése elıtt fizetésképtelenné vált és 2004. november 27. napjával felszámolási
eljárás alá vonták. A bíróság a SÁMA Kft. felszámolójának a KERSZI ZRT-t jelölte ki. Az
önkormányzat jelezte, hogy követelése van a SÁMA Kft-vel szemben. A felszámoló a
többször módosított csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvén 46.
§-a alapján nyilatkozatot tett az önkormányzatnak, hogy a számvitelrıl szóló 2000. évi C.
törvény 3. § (4) bekezdés 10./ pontjában foglaltaknak megfelelıen a követelés megtérülése
nem várhat, az leírható, annak kiegyenlítésére a SÁMA Kft. vagyona nem ad fedezetet. Kérte
a képviselı-testületet, hogy a SÁMA Kft. „FA”-val szemben fennálló 26. 799 591,- Ft
összegő önkormányzati követelést minısítse behajthatatlannak és járuljon hozzá annak
leírásához. A követelés leírása nem minısül a követelésrıl való lemondásnak.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 284/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
A SÁMA Építı-, Szerelı és Szolgáltató Kft. „FA.”-val szemben fennálló követelés
behajthatatlanná minısítésérıl és leírásának engedélyezésérıl
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a SÁMA Építı-, Szerelı és
Szolgáltató Kft. „FA.”-val szemben fennálló 26 799 591,-Ft összegő követelését - a
KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., mint a SÁMA Építı-,
Szerelı és Szolgáltató Kft. „FA.” felszámolója nyilatkozata alapján - behajthatatlannak
minısíti és engedélyezi annak leírását.
A követelés behajthatatlanná minısítésével és a leírás engedélyezésével nem mond le a
Képviselı-testület a követelésrıl. Abban az esetben, ha a követelés teljes egészében
vagy részben megtérül úgy a arra az önkormányzat igényt tart és azt költségvetésébe
beépíti.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben;
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben;
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
értesülnek
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12. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapján képezı 2010. évi célok
meghatározására
Hozzászólások
CSATÁRI LAJOS három és fél éve jár testületi ülésekre, és még nem találkozott olyan
esettel, hogy a képviselı-testület „beleszólt” volna bármilyen formában ebbe a kérdésbe. Ez
egyrészrıl egyfajta elismerés a hivatal dolgozói, valamint a jegyzı irányába, másrészrıl
viszont úgy érzi, hogy a képviselı-testület nincs tisztába a jogaival, mivel alkotmányos joga,
hogy önállóan kialakítja szervezetét, - és a törvényes kereteken belül- meghatározza annak
mőködési rendjét. Ezek fontos elméleti kérdések, és tisztában kell lenni a függelmi
kapcsolatrendszerrel, a munkáltatói jogviszonnyal és az alá-fölé rendeltségi viszonnyal is.
Fontos hangsúlyozni a képviselı-testület döntési pozícióját. Kétségtelen, hogy van egy
örökség, amellyel az elızı önkormányzat rossz mőködési rendet alakított ki. A polgármester
joga, illetve kötelezettsége is, hogy irányítja a Polgármesteri Hivatalt. A képviselı-testület
még egy alkalommal sem fogalmazta meg azt, hogy a polgármester irányítási joga és
kötelessége mit tartalmaz. Úgy gondolja, hogy a polgármester felé – úgy is, mint munkáltatói
jogot gyakorló- a képviselı-testületnek ezt meg kellene fogalmaznia. Úgy érzi, hogy a
polgármester nem vesz részt a döntés elıkészítı, illetve egyeztetı folyamatban, ezért nem
igazán érzi, hogy a polgármester irányító szerepe érvényesülne. Nagyon fontosnak tartja a
szakirányú feladatok bizottsági szintre történı leosztását, ezért hangsúlyozza a bizottságok
magas színvonalú szakmai munkájának fontosságát. A bizottságokkal kapcsolatban
polgármester úrnak is van feladata, amelyet az önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzata is tartalmaz, vagyis, hogy rendszeres kapcsolatot tart a bizottságokkal. İ még
nem találkozott polgármester úr ilyen irányú tevékenységével, a bizottsági üléseken is igen
ritkán vesz részt. Korábbi tanulmányok szerint a Polgármesteri Hivatal tevékenysége 70 %ban igazgatási, 30 %-ban pedig önkormányzati feladatokból áll. Érdemes lenne megvizsgálni,
hogy a jelenlegi hivatal milyen arányban végzi ezeket a feladatokat. Nem mindegy, hogy a
bizottságok és a Képviselı-testület milyen aktivitással dolgozik, mert annál több feladat hárul
a Polgármesteri Hivatalra, minél gyengébben mőködnek. Országos felmérés alapján jelentıs
támadások érik a köztisztviselıi, illetve közalkalmazotti réteget a létszámok miatt,
ugyanakkor a feladatok vizsgálatára nem kerül sor. Hangsúlyozta, hogy a város gazdasági
fejlıdését, a holtpontról történı elmozdulását elısegítheti a pályázatokon való aktív részvétel.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a LEADER, ÁROP, AVOP programok
hozzájárulnak a gazdaság affinitásának növeléséhez. Ehhez közösségi együttgondolkodásra
van szükség a közszféra, a civil szervezetek, az intézmények és a vállalkozók részérıl. Úgy
látja, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati szervezetfejlesztés irányába tett
lépéseket. Nem érti, hogy miért kell erre pályázni, jelentıs pénzösszeget erre a célra fordítani.
Azt gondolja, hogy akár egy vezetınek, akár egy testületnek – megfelelı jogosítványok
mellett- az a dolga, hogy a szervezetfejlesztéssel is foglalkozzon.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a maga részérıl köszöni Csatári úr hozzászólását, ami fıként a
polgármester, a bizottság, illetve a testület értékelésére irányult. Amikor a képviselı-testület
megalakult, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában határozta meg
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szervezetét, létrehozta hivatalát, meghatározta annak szervezeti kereteit. A szervezetfejlesztési
pályázat anyagi erıforrást nem igényel, ezért is éltek a lehetıséggel. A pályázat olyan
korszerő programot biztosít a gazdálkodásban, amely több millió Ft-ba kerül, és a
költségvetésben nem állt rendelkezésre erre a célra pénzösszeg. Ezen túlmenıen a pályázat
lehetıséget biztosít a munkatársak szakmai továbbképzésére is. A városban nagy probléma a
munkahelyek hiánya. Nem alapfeladata az önkormányzatnak a munkahelyteremtés, nyilván
minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a településen munkahelyek létesüljenek.
Valamennyi képviselı annak örülne, ha olyan munkahely létesülne, amely 2-300 fıt
foglalkoztatna. Úgy gondolja, hogy a köztisztviselık megítélése országosan rosszabb, mint a
korábbi idıben. Ez egyrészrıl abból adódik, hogy a kívülálló egyfajta biztonságot lát a
köztisztviselık foglalkoztatásában, holott a mai viszonyok között senkinek a munkahelye nem
biztos. Azok az emberek, akik hatósági munkát végeznek, nem voltak sohasem népszerő
emberek. Vannak olyan esetek, amikor végtelenül nehéz dönteni. Aki az embert is látja az ügy
mögött, azt meg viseli egy ilyen döntés meghozatala. A hatósági munka nem könnyő terület,
persze vannak látványos és szép részei is. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a negatív
döntéseket kell felvállalni. Úgy gondolja, hogy az általa vezetett hivatal valamennyi
munkatársa igyekszik és minden erejével azon munkálkodik, hogy minél színvonalasabb
munkát végezzen és a közigazgatás szolgáltató jellegét erısítse. Munkatársai nem nézik azt
sem, hogy nem 8 órában kell dolgozni, hanem ennél többet, lelkiismeretesen végzik
munkájukat.
TAPASZTÓ SZABOLCS: jelezte, hogy az elmúlt idıszakban több alkalommal hívták a
lakosokat
közvélemény kutatók, akik az önkormányzat munkájával kapcsolatosan
érdeklıdtek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közvélemény kutatás kapcsolódik a hivatal szervezetfejlesztési
pályázatához, annak részét képezi.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 285/2009.(XII.10.) Kt. számú h a t á r o z a t
a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2010. évi célok meghatározásáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztisztviselık
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények
alapját képezı 2010. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1./

A képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködésének biztosítása.

2./

Az önkormányzat 2010. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak
maradéktalan végrehajtása a takarékos gazdálkodás követelményének
figyelembevételével.
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3./

A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz
kapcsolódva kell kialakítani. Gondoskodni kell a költségvetési koncepció,
költségvetési javaslat és beszámolók határidıre történı elkészítésérıl.

4./

A pénzügyi gazdálkodás során törekedni kell az önkormányzat
fizetıképességének megırzésére, a pénzügyi egyensúly és mőködıképesség
megtartására.

5./

Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával
növelni kell az adóbevételeket.

6./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények belsı ellenırzési tervének
ütemezett végrehajtása, szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos
figyelemmel kísérése, segítése.

7./

Az országgyőlési képviselık választásának törvényes lebonyolítása.

8./

A polgármesterek és helyi önkormányzati képviselık választásának törvényes
lebonyolítása.

9./

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött Együttmőködési
Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartása.

10./

A beruházások és felújítások lebonyolítása során kiemelt fontosságú a
költségek helyes meghatározása, a mőszaki és pénzügyi feladatok határidıre
történı teljesítése, a gazdaságossági szempontok kiemelt érvényesítése.

11./

A közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítása.

12./

Az Európai Uniós és hazai pályázati lehetıségek átfogó feltérképezése, s
ezeknek az önkormányzat által történı minél szélesebb körő hasznosítása és
kihasználása.

13./

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közszolgáltatások körébe tartozó
intézmények és szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat
igénybe vevı polgárok megelégedettségének javítását.

14./

Folyamatosan keresni kell a munkaerıpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel
kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetıségét.

15./

Kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi rendeletek, határozatok
hatályosulásának folyamatos vizsgálatára, a szükséges módosítások idıbeni
elıterjesztésére,
valamint
az
önkormányzati
normák
folyamatos
jogharmonizációjára.
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16./

Fokozott figyelmet kell fordítani a képviselı-testületi határozatokban
meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtására, és a határidık pontos
betartására.

17./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények mőködésének, gazdálkodási
tevékenységének segítése, az együttmőködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan betartása.

18./

Szakmai közremőködés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás munkájában.

19./

Az Észak-alföldi Régió ivóvízminıség-javító Program II. ütemében való
részvétellel kapcsolatos feladatok.

20./

A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı feladatok kiemelt kezelése,
különös tekintettel az informatikai fejlesztések idıarányos végrehajtására.

21./

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási
feladatainak ellátása az együttmőködési megállapodás alapján.

22./

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek következetes alkalmazása és
betartása, a hatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának
javítása, az ügyintézési határidı rövidítése.

23./

A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerő hivatali
mőködés követelményeinek megtartása.

24./

A köztisztviselık szakmai felkészültségének további javítása, képzésük,
továbbképzésük feltételeinek biztosítása.

25./

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
elıírásainak gyakorlati érvényesítése

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, Helyben
értesülnek.–

13. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Tájékoztató Pádár Lászlóné jegyzı 2009. évi teljesítményértékelésérıl
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A napirend tárgyalása elıtt, 16 óra 10 perckor Baktai Kálmán képviselı eltávozott, így
a jelenlévı képviselık száma 10 fı.
BOGDÁN PÉTER tájékoztatásul elmondta, hogy a jegyzı 2009. évi teljesítménycéljai a
képviselı-testület 245/2008.(XII.22.) Kt. számú határozata, valamint a munkaköri leírás
alapján került meghatározásra. Ismertette a kitőzött célokat és azok értékelését.
Összességében megállapította, hogy a jegyzı a kitőzött teljesítménycélokat teljes mértékben
teljesítette. Munkája során folyamatosan figyelemmel kísérte a jogszabályi változásokat,
szakmai fejlıdése érdekében képzéseken, továbbképzéseken vett részt. Biztosította a
képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködésének feltételeit. Összességében
megállapította, hogy a jegyzı közigazgatási ismeretei, szakmai jártassága, vezetıi készsége
kiválóan megfelel a hivatal vezetésére. Szorgalma, igyekezete, hivatástudata példaként
szolgál valamennyi köztisztviselı számára.
Hozzászólás
CSATÁRI LAJOS: jelezte, hogy a rendkívüli, nyílt testületi ülésekre nem minden esetben kap
meghívást, mint külsıs bizottsági tag, ahol tanácskozási joggal részt vehet. Az a kérése, hogy
akkor is értesítsék a testületi ülés idıpontjáról, amennyiben telefonon történik a testület
összehívása. Megkérte továbbá jegyzı asszonyt, hogy figyelmeztesse polgármester urat
teendıinek maradéktalan ellátására.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a soron kívüli ülések idıpontja is kifüggesztésre kerül a szokásos
módon, de nincs akadálya az elhangzott kérésnek.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 9 fı támogató szavazatával, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 286/2008.(XII. 10.) Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné jegyzı teljesítményértékelésérıl készített tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta
Bogdán Péter polgármester elıterjesztését Pádár Lászlóné jegyzı
2008. évi teljesítményértékelésérıl.
A tájékoztatót a Képviselı-testület tudomásul vette.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben
értesülnek.–
14. n a p i re n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
A napirend tárgyalása elıtt Kuczeráné Sípos Judit önkormányzati Képviselı
megérkezett, így a jelenlévı képviselık száma 11 fı.
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a.)
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 107/2009.(V.27.) Kt. számú,
„Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett TEKI alapból háromszínő jelzılámpa telepítésére a Szent István út és a
Petıfi Sándor út keresztezıdésében” tárgyú határozata módosítására
BOGDÁN PÉTER a mai napon került aláírásra a szerzıdés a kivitelezı céggel, amely szerint
legkésıbb április 30-ig kell elkészülni a jelzılámpa kialakításának.
Hozzászólás
FODOR IMRE elıször kiviteli tervet kell készíteni, amelyet több hatósággal kell egyeztetni.
Ezek után lehet kezdeni az építkezést, amennyiben fagymentes idıszak lesz.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 287/2009. (XII. 10.) Kt.számú határozata
„Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett TEKI alapból háromszínő Jelzılámpa telepítésére a Szent István út és
Petıfi Sándor út keresztezıdésében” tárgyú határozatának módosításáról:
A határozat szövege az alábbi szövegre módosul:
„Kenderes Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván
benyújtani TEKI támogatás elnyerésére háromszínő Jelzılámpa telepítésére a Szent
István út és a Petıfi Sándor út keresztezıdésében.
A beruházás költségeit az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi
költségvetését megállapító 20/2009. (X.08.) rendelete 7-es számú mellékletének 1.
pontjában található 16. sorszám alatt szereplı összeg /„Háromszínő jelzılámpa
létesítés (Szt. István-Petıfi útker.)”/ terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás (TEKI) (73.8%)
19.999.796Önerı (26,2%)
7.106.449Összesen:
27.106.245Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.”
b.)

BÍRÓ CSABA 2010. évben ismét lehetıség van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat által létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz
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történı csatlakozáshoz. A hozzájárulás mértéke 10 Ft/lakos, amely 49.170 Ft költséget jelent
az önkormányzatnak. A támogatás intenzitása 60 %, de ez kötve van ahhoz, hogy hány
önkormányzat csatlakozik az Alaphoz. Információik szerint egyre kevesebb önkormányzat
vállalja ezt fel. Kéri a Képviselı-testületet, döntsenek a csatlakozásról.
Hozzászólások
SÜVEGES LAJOS kéri a képviselı-testületet, támogassa a parlagfő-mentesítési alaphoz
történı csatlakozást.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 288/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott 2010. évi parlagfőmentesítési alaphoz csatlakozik.
A településre esı (10 Ft/lakos/ 49.170 Ft/év összeget 2010. évi költségvetésébıl
biztosítja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Osztálya, Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés 5000. Szolnok, Kossuth L. út 2.
é r t e s ü l n e k.

BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy hétfın délután lakossági fórum
megtartására kerül sor a Városi Könyvtárban, melynek napirendje a közbiztonság
helyzetének megtárgyalása lesz, a karcagi rendırkapitányság, a kisújszállási és kenderesi
rendırırs munkatársainak részvételével. A fórumon várják a lakosság véleményét, segítı
javaslatait. Kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása, kérdése van, tegye meg.
VERESNÉ NAGY MARGIT: megfontolásra ajánlja a képviselı-testületnek, a 14 év alatti
gyerekek éjszakai órákban utcán történı csavargásának valamilyen formában történı
szabályozását. Úgy gondolja, hogy ezeknek a gyerekeknek – szülıi felügyelet nélkül – este 8
óra után semmi keresnivalója nincs az utcán. Az iskolában egyre nagyobb az erıszak, nap,
mint nap verekedések vannak, ezért javasolja, hogy a gyerekek által okozott kárért a szülı
anyagi felelısséggel tartozzon. Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy elindult egy
kezdeményezés, melynek elsı rendezvénye a hétvégén megrendezésre kerülı falusi disznótor
volt, sajnos gyér részvétel mellett. A rendezvény a leendı hagyományırzı egyesület
megalakulását szolgálta. Szerinte a cél nemes volt, és nem adja fel a továbbiakban sem a
szervezést. A képviselı-testület, az önkormányzati és intézményi dolgozók részérıl is
magasabb részvételre számított. Sajnos a városban nagy az érdektelenség. Azt látja, hogy a
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fiatalok és az idısek részt vesznek a városi rendezvényeken, a középkorosztály viszont nincs
jelen. Ennek változtatásában az értelmiségiek nagy szerepét látja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az iskola házirendje tartalmazza a tanulók által okozott kár
megtérítésének formáját. Amennyiben az nem valósul meg, az intézmény feljelentése után
tudják a kártérítési felelısséget megállapítani. Erre a helyi rendelet szükségességét nem látja
alátámasztva. A fiatalkorúakkal kapcsolatos javaslatot meg fogják vizsgálni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT az Óvodai Egységben az integrációs program keretén belül
Luca napi gyermek táncházat szerveznek hétfı délelıtt a Mővelıdési Házban, majd a
Kenderesi adventi hét keretén belül ugyanaznap este adventi népszokások bemutatására kerül
sor, melyre minden érdeklıdıt szeretettel várnak.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy megalakult a Pedagógusok Demokratikus
Szakszervezetének helyi csoportja. İk keresték meg azzal, hogy tolmácsolja kérésüket a
képviselı-testületnek, a 2010. évi költségvetési koncepcióban foglaltakkal kapcsolatban.
Álláspontjuk szerint a koncepció elfogadásáról szóló határozatban törvénysértı módon
szerepel az illetménypótlékok kizárólag a szorgalmi idıre történı biztosítása, mivel a
pedagógusokat a nyári szabadság idejére ugyanúgy megilleti a pótlékok biztosítása, mint
bármely más munkavállalót. Azt kérik a szakszervezet képviselıi, hogy a pótlékok kerüljenek
kifizetésre, ne kerüljenek olyan helyzetbe, mint a túlórák és a minıségi bérpótlék kifizetése
során.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jó lenne, ha a minıségi bérpótlékkal kapcsolatos problémát lezárnák.
Sem az önkormányzat, sem a hivatal részérıl nem mondta senki az intézményvezetınek,
hogy a minıségi bérpótlékot húzza ki. Öt millió Ft lefaragásáról volt szó, ezért kérték, hogy
dolgozzák át a költségvetésüket, amelyet meg is tettek. Az intézményben történt olyan
kifizetés, amely nem volt kötelezı, ezért mérlegelni kellett volna. A többi intézménynél ilyen
jellegő probléma nem volt, a minıségi bérpótlék kifizetése megtörtént.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: figyelmeztetni kellett volna az intézményvezetıt, hogy a minıségi
bérpótlék kifizetése kötelezı. Szintén a szakszervezet vezetıi kérték, hogy az intézménynél a
jogszabályban elıírt munkavállalók részére a védıruha juttatást biztosítsa az önkormányzat.
BÍRÓ CSABA: a védıruha juttatás nem személyi jellegő juttatás. Ez az intézmény dologi
kiadása, amely fölött az intézményvezetı jogosult rendelkezni, illetve kötelezettséget vállalni.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az intézményvezetı feladata az, hogy megnézze az iskola
költségvetésébıl mi az, amit el lehet hagyni, hogy ki tudja fizetni a minıségi bérpótlékot még
ebben az évben.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ december 17-én rendezik meg Bánhalmán a szeretet ünnepét,
melyre mindenkit szeretettel meghív. Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy december 26-án
jótékonysági koncert megtartására kerül sor a Sportcentrumban a fegyverneki DOGS együttes
részvételével. A rendezvény bevételét egy bánhalmi súlyos beteg fiatalember gyógyulására
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ajánlották fel a szervezık. Szeretné kérni a képviselı-testület tagjait, hogy jegyek vásárlásával
támogassák a rendezvényt.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: korábban is említette már, hogy valamilyen szinten koordinálni,
adott esetben korlátozni kellene, hogy kik települnek, és milyen céllal Kenderesre.
Információja szerint más önkormányzat már tett lépéseket ebben az irányban.
TAPASZTÓ SZABOLCS már két hónappal ezelıtt is említette, hogy kóbor kutyák
veszélyeztetik az emberek biztonságát a városban. Javasolta, hogy a helyi újságban
tájékoztassák a lakosságot ezzel kapcsolatban, valamint hívják fel a figyelmet a fakivágás
szabályaira is. Javasolta továbbá, hogy a város honlapján az idıszerő változásokat vezessék
át.
BOGDÁN PÉTER ismét kérte az Óvodai Egység vezetıjét, hogy hozzanak anyagot az
intézményrıl, hogy a honlapra fel tudják tenni.
MAJZIK JÓZSEF: a keddi napon került sor kóbor kutyák befogására. Négy állatot sikerült
befogni, amely 40 ezer Ft-ba került az önkormányzatnak.
CSATÁRI LAJOS: a közelmúltban került sor a középiskolában egy rendezvényre, a FIDESZKISGAZDA SZÖVETSÉG szervezésében, majd polgármester úr az egyik tv csatornán úgy
nyilatkozott, hogy „ezzel a 2010-es választási kampány kezdetét vette”. Feltételezi, hogy a
FIDESZ felsı vezetıi nem hatalmazták fel a polgármester urat, hogy bejelentse a kampány
beindítását, mivel annak törvényi szabályozása van. Kéri, hogy erre polgármester úr figyeljen,
annál is inkább, mivel függetlenként indult a választáson, és jelenleg is független
polgármesterként funkcionál. A rendezvény kapcsán feltételezi, hogy polgármester úr nem
tájékoztatta a jelenlévı országgyőlési képviselıket arról, hogy a város olyan helyzetbe került,
hogy az önkormányzat költségvetésében nem maradt pénz a civil szervezetek támogatására.
Másik észrevétele a Mővelıdési Házban megrendezett elıadással kapcsolatos. Nagyon
becsülendı, hogy mozgósítani tudták a gyerekeket, de úgy érzi, hogy a saját erıforrások
kihasználásával színesebb elıadást is lehetett volna tartani. Ezzel kapcsolatban arra szeretné
felhívni a szervezık figyelmét, hogy a késıbbiekben mérjék fel a saját erıforrásokat, a helyi
kapacitásokat, és lehetıségeket. Egy budapesti győjtı az általa összegyőjtött, 30-as, 40-es
évekbeli lapokat, Kenderesnek felajánlotta. Ezennel átad a múzeum vezetıjének 50 db
újságot, és ezt addig fogja megismételni, amíg az egyházak és a Polgári Kör nem kapja meg
az önkormányzati támogatást.
BOGDÁN PÉTER a hozzászóláshoz reagálva elmondta, hogy másnak is lehetısége van
elıadás szervezésére.
CSATÁRI LAJOS: az elıadás megszervezéséhez a polgármester tekintélye, rangja és
pozíciója kell.
BOGDÁN PÉTER: ı partner a szervezésben, és felajánlja együttmőködését is.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szervezıdik a bánhalmi szeretet ünnepe, amelyhez 60 ezer Ft-ra lenne
szüksége a szervezıbizottságnak. Az általános tartalék terhére van lehetıség az összeg
biztosítására. Kéri a Képviselı-testületet, döntsenek az átcsoportosításról.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ kéri, hogy a jövı évi költségvetésbe kerüljön betervezésre az
összeg, mert ez az egyetlen olyan ünnepség Bánhalmán, amelyen az egész falu részt vesz.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 289/2009.(XII.10.) Kt. számú határozata
a 2009. évi általános költségvetési tartalék terhére történı átcsoportosításról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
2009. évi általános költségvetési tartaléka terhére 60 ezer Ft-ot biztosít
a Bánhalmán megrendezésre kerülı karácsonyi szeretet ünnepének megrendezésére.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT arról érdeklıdött, hogy van-e lehetıség arra, hogy a civil
szervezetek részére megállapított önkormányzati támogatás 50 %-át kifizessék?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelen pillanatban nem áll rendelkezésre olyan pénzösszeg, amelybıl
kifizetésre kerülhetne a támogatás 50 %-a. Minden szándékuk megvan a kifizetésre, amely
azonban az önkormányzat pénzügyi helyzetétıl függ.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytassa tovább munkáját a
testület, önkormányzati ügy tárgyalása, valamint a szennyvízcsatorna beruházáshoz kötıdı
jogtalan kifizetéssel kapcsolatos felelısség tisztázása miatt.
A képviselı-testület ülését – a zárt ülést követıen – 18 óra 15 perckor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 10-én 14
órakor tartott rendes nyílt ülésén.-

Mutató

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009.
december 10-i rendes ülése napirendjének elfogadásáról

279/2009.

1./

a székelykapu felállítási helyének kiválasztásáról

280/2009.

2./

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének
25/2009.(XII.18.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2009.(VIII.7.)
rendeletének módosítására
---------

3./

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének
26/2009.(XII.18.) rendelete önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl
szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására
---------

4./

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
…./2009.(XII.18.) rendelet-tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak
ármegállapításáról

----------

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
27/2009.(XII.18.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség
megállapítására

----------

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
28/2009.(XII.18.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi
térítési díjának megállapítására

-----------

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
29/2009.(XII.18.) rendelete az önkormányzati lakások lakbérének
megállapításáról

-----------

Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl

281/2009.

5./

6./

7./

8./
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9./

Kenderes Város Önkormányzata és a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium között létrejött megállapodás jóváhagyásáról 282/2009.

10./

Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes Város Cigánykisebbségi
Önkormányzat között létrejött együttmőködési megállapodás
jóváhagyásáról

283/2009.

A SÁMA Építı-, Szerelı és Szolgáltató Kft. „FA”-val szemben
fennálló követelés behajthatatlanná minısítésérıl és leírásának
engedélyezésérıl

284/2009.

A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı
2010. évi célok meghatározásáról

285/2009.

Pádár Lászlóné jegyzı teljesítményértékelésrıl készített
tájékoztatóról

286/2009.

„Pályázat benyújtására az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
által meghirdetett TEKI alapból háromszínő Jelzılámpa telepítésére a
Szent István út és Petıfi Sándor út keresztezıdésében” tárgyú
határozatának módosításáról

287/2009.

b)

Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról

288/2009.

c)

a 2009. évi általános költségvetési tartalék terhére történı
átcsoportosításról

289/2009.

11./

12./

13./

14./
a)
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