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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. december 14-én 14 
óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városi Könyvtár emeleti terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, dr Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, Krokavecz László, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Kuczeráné Sípos Judit 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Csatári Lajos 
meghívott, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
BOGDÁN PÉTER  polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Képviselı-testület ülését 
szóban, illetve telefonon hívta össze a napirend sürgıssége és fontossága miatt. 
Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 10 fı van jelen, négy fı bejelentéssel van távol.  
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta az alábbi napirendi pont 
megtárgyalását: Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ...../2009.(XII......) 
rendelet-tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  292/2009.(XII.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. december 14-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1.n a p i r e n d i p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2009.(XII....) rendelet-
tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról 
 
BOGDÁN PÉTER a Képviselı-testület legutóbbi, december 10-i ülésén nem született 
érvényes döntés a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról, ezért soron kívüli ülést 
hívott össze, hogy döntsenek a rendelet megalkotásáról. Az eredetileg beterjesztett rendelet-
tervezet kerül  ismét megtárgyalásra. Kérte, akinek kérdése, hozzászólása, módosító javaslata 
van a rendelet-tervezetet illetıen, tegye meg. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 
 
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 testületi ülésen 
ismét elı kell terjeszteni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN  nagyon sajnálja, hogy másodjára sem született érvényes döntés a 
szennyvízdíjakat illetıen. Azt gondolja, hogy a kialakult helyzetet tekintve a Képviselıt-
testület legnagyobb eredménye az, hogy mőködtetni tudta intézményeit, és törekedett a 
színvonal megtartására is.  Továbbra is elsıdleges cél, hogy  ne legyen hatalmas különbség az 
intézmények között. A két – korábban önállóan gazdálkodó- intézmény, nevezetesen a 
középiskola és a Vízmő esetében  az önkormányzat megvonta   önálló gazdálkodási 
jogkörüket és részben önállóvá váltak. Indokoltnak és szükségesnek tartotta volna a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
BOGDÁN PÉTER mivel a rendelet-tervezethez nem érkezett módosító javaslat, kérdés, vagy 
hozzászólás, kérdezte, hogy a jövıben milyen álláspontot alakítsanak ki a díjak megállapítása 
során ahhoz, hogy érvényes döntés szülessen. 
 
MAGYAR ISTVÁN: döntésénél az motiválta, hogy az évek során semmiféle minıségi javulás 
nem tapasztalható a  szennyvíz-szolgáltatásban. 
 
BÍRÓ CSABA  a Vízmő az önköltségszámítás szabályainak megfelelıen alakította ki – a 
2009-es költségadatokat figyelembe véve – az egy m3-re jutó szennyvízdíjat, amely 2010-ben 
emelkedni fog. Tegyen javaslatot a Pénzügyi Bizottság, vagy bármely képviselı arra, hogy 
honnan teremtse elı az önkormányzat a hiányzó 4-5 millió Ft-ot. A 2010-es költségvetési 
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 koncepció 4-es számú melléklete tartalmazza a felhalmozási kiadások és bevételek összegét, 
amelyben beruházásra fordítható keretösszeg nincsen. Hitelt nem tud felvenni a város, a 
képviselı-testület pedig más forrást nem határozott meg bevételi forrásként. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS az elhangzottakon túl azon is el kellene gondolkozni a képviselı-
testület tagjainak, hogy – a bevételek növelése érdekében -  az ingatlan értékesítésekkel 
kapcsolatban a képviselı-testület tagjainak egy része olyan feltételeket próbált meghatározni, 
ami nem volt teljesíthetı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolja önkormányzati vitanap keretén belül megtárgyalni a 
rendelet-tervezetet. 
 
BOGDÁN PÉTER  a képviselı-testület ülését holnap reggel 8 órára összehívta a rendelet-
tervezet újbóli megtárgyalására. Más napirendi pont nem volt, az ülést 15 órakor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné :) 
  polgármester                 jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 14-én 
               14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 
 

M  u t a t ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 
14-i rendkívüli ülése napirendjének elfogadásáról    292/2009. 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2009.(XII.....)  
rendelet-tervezetének megtárgyalása a szennyvíz-szolgáltatási díjak 
ármegállapításáról 


