Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 20-án 14 órakor
tartott rendes, nyílt ülésén. –
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, dr Barta Zsuzsanna, Bordás
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Oláh József Pál,
Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: dr Almássy Antalné, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatója, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár vezetıje, Majzikné Hanyicska
Valéria a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje,
Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje,
Orosz Mihály aljegyzı, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Cseh Judit
református lelkész, Csatári Lajos, Nánási István, Veresné Nagy Margit, Bodor Tamás
meghívott, Bozsó Györgyné, Gál Sándorné, Molnár Imre, Kántor Éva, Boda Zoltán
érdeklıdı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 9 fı
van jelen, 3 fı bejelentéssel van távol, 2 fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, hogy az
ülés határozatképes.
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a
módosítással, hogy harmadik napirendi pontként javasolta megtárgyalni a helyi iparőzési
adóról szóló 34/2005.(XII.28.) számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 1/2010.(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 20-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati 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.
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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 ..../2010.(I.28.) rendelete az
élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pardi Sándor.
PARDI SÁNDOR: az élelmezési nyersanyagköltségrıl, valamint az intézményi térítési
díjakról decemberben megalkotott helyi rendelethez a középiskola részérıl téves adatot
szolgáltattak, amelyet szükséges korrigálni. Az intézmény részérıl benyújtásra került a
fenntartó felé a módosítás, 0 % rezsiköltséggel. Kéri a Képviselı-testületet, hogy a döntés
elıtt mérlegelje az intézmény kérését.
MOLNÁR IMRE: ı kapta a megbízást az iskola részérıl, hogy dolgozza át az intézmény
élelmezési nyersanyagköltségének számítását. Benyújtották a hivatalnak a módosításra
vonatkozó számítási anyagukat, és nem érti, hogy a képviselı-testület elé beterjesztett
anyagban miért más adatok szerepelnek. Szerinte, ha benyújtásra kerül az intézmény részérıl
a Képviselı-testület felé egy anyag, azt kell beterjeszteni. Már korábban is volt olyan eset,
hogy hivatalosan beadtak az iskola vezetés részérıl egy kérelmet a Képviselı-testületnek,
amelyben azt kérték, hogy tárgyalja meg a testület, hogy – különbözı megtakarításaik terhére
– adhassanak a dolgozóknak étkezési hozzájárulást. A Képviselı-testület nem tárgyalta, mivel
nem került beterjesztésre sem. Az ı tudomása szerint, ha beadásra kerül egy módosítási igény
azt abban a formában kell a Képviselı-testületnek tárgyalnia. Kéri a Képviselı-testületet,
hogy az általa kiosztott anyagban szereplı adatokkal tárgyalják a rendelet-tervezetet.
BÍRÓ CSABA: valóban 0 %-os rezsivel került benyújtásra az intézmény részérıl a javított
verzió, amelyben már az új nyersanyagköltség szerepel, viszont nem lehet ebben a formában
elıterjeszteni intézményi térítési díjra vonatkozó javaslatot, ugyanis 0 %-os rezsivel kizárólag
csak az ellátottak részére biztosíthat az önkormányzat, illetve költségvetési szerv étkezést,
illetve bármiféle ellátást. Az Áht. elıírja azt, hogy a dolgozói, illetve vendégétkeztetés térítési
díjának tartalmaznia kell a rezsi költséget. Azt, hogy hány %-os rezsit kell figyelembe venni,
számításokkal kell alátámasztva a Képviselı-testületnek elfogadnia. A rendelet-tervezetben
kívülállók részére 90 %-os, míg valamennyi intézmény dolgozói részére 50 %-os rezsiköltség
szerepel, összhangban a korábban megalkotott rendeletekkel. 2009. márciusban vetıdött fel,
hogy legyen minden közalkalmazott esetében egyforma a rezsiköltség, így nem látták
ésszerőnek, illetve jogszerőnek azt, hogy 0 % rezsi szerepeljen az elıterjesztésben, és nem
látták igazságosnak azt, hogy a középiskolánál a közalkalmazottak részére alacsonyabb %-u
rezsiköltséget határozzanak meg, mint a többi intézmény dolgozói esetében.
PARDI SÁNDOR arról érdeklıdött, hogy hogyan lehetséges az, hogy a középiskola
rezsiköltsége magasabb, mint a Központi Konyháé?
BÍRÓ CSABA ez az intézményi nyersanyag felhasználásra vezethetı vissza, mivel minden
intézmény, illetve a Központi Konyha megvizsgálta a nyersanyagköltségeket, amelyek a
Képviselı-testület elé kerültek, és a középiskola magasabb összegben határozta meg egy ebéd
nyersanyagnormáját, mint a Központi Konyha.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ az elıtte szólókhoz hasonlóan ı is kifogásolja az eljárást. Úgy véli,
hogy jogos képviselıi elvárás, hogy az intézmény által benyújtott elıterjesztés kerüljön a
Képviselı-testület elé tárgyalásra, csatolva a Polgármesteri Hivatal észrevételét, mivel egy 80
fıt foglalkoztató intézményrıl van szó. Javasolta, hogy a jövıben a védıruha juttatás
egységes legyen az összes közalkalmazott részére.
BÍRÓ CSABA a költségvetési tervezés most zajlik, a bizottságok, illetve a Képviselı-testület
elé késıbb fog kerülni. A Képviselı-testület 2010. évi koncepciójában meghatározta, hogy
minden költségvetési szerv a dologi kiadásait 3,1 %-kal emelten tervezheti a 2009. évi dologi
kiadások teljesítéséhez képest. Az intézményvezetı a kiemelt elıirányzatokon belül –
amellett, hogy betervezi a dologi kiadások elıírt növekedését – a dologi kiadások
felhasználásáról dönt. Az elmúlt testületi üléseken és intézményvezetıi értekezleteken
elhangzott, hogy a közalkalmazottak részére, - a belsı szabályzatokban rögzített módon –
meghatározott munkakörökben védıruha jár. E szerint az intézmény a dologi kiadások
keretein belül betervezi a védıruha juttatást.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: értetlenül áll, hogy miért nem a középiskola által beterjesztett anyag
került a Képviselı-testület elé megtárgyalásra. Véleménye szerint azt az anyagot kellett volna
beterjeszteni, a Pénzügyi Osztály véleményével, a pontos jogszabály megjelölésével, az
indokokkal, akkor a Képviselı-testület tagjai utána tudtak volna nézni és úgy dönteni. Ezt
etikátlannak tartja. A védıruha juttatás – a meghatározott munkakörökben – jár. Az
intézményvezetı felelıssége, hogy azt betervezi, vagy sem.
BÍRÓ CSABA a birtokában van november 26-i dátummal a középiskola által eredetileg
beterjesztett anyag, amelyben 50 %-os rezsiköltség szerepel. A következetesség és
törvényesség elvét az elıterjesztés beterjesztésekor is figyelnie kell a Polgármesteri
Hivatalnak, és a decemberi ülésen is 50 %-os rezsivel fogadta el a Képviselı-testület a
rendelet-tervezetet, majd amikor a dolgozók „sokalták” a térítési díjat, 0 %-os rezsivel
terjesztették a Képviselı-testület elé. Véleménye szerint ez sem etikus.
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı megérkezett, így a jelenlévı képviselık
száma 10 fı.
BODA ZOLTÁN: ha az Általános Iskolában beépítették volna 2008-ban a védıruha juttatást a
költségvetésükbe, úgy gondolja, hogy akkor sem kapták volna meg. Nem volt erre precedens,
de úgy gondolja, hogy így történt volna. Bizonyos dolgokat, például szakköröket,
foglalkozásokat le kellett csökkenteni a megszorítások miatt. A minıségi bérpótlék is jár,
még sem kapták meg.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismételten elmondta, hogy az intézményi költségvetés tervezésekor az
intézmény vezetıjével és gazdaságvezetıjével történik egyeztetés. Abban az esetben, ha az
összeg meghaladja az önkormányzat által nyújtott támogatás nagyságát, összegszerően
határozzák meg a csökkenteni kívánt részt. Egyetlen egy alkalommal sem mondták azt, hogy
minıségi bérpótlékot, illetve védıruhát ne fizessenek, mivel az az intézményvezetı
felelıssége, mert a törvényi elıírásnak megfelelıen azokat biztosítani kell. Az
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intézményvezetınek rangsorolni kell, és még minden esetben belefért a költségvetésbe az,
amit jogszabály kötelezıen elıírt.
MOLNÁR IMRE: számítási hiba miatt került tévesen benyújtásra az anyag, nem arról van
szó, hogy a dolgozók „sokalták” a térítési díjat. Nem lehet összehasonlítani a többi intézmény
térítési díjával a középiskoláét, mivel ık saját maguknak termelnek. A Képviselı-testületnek
megfontolásra ajánlja a középiskola által beterjesztett javaslat elfogadását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: rossznak tartja azt a tervezési módszert, hogy elıször megnézik a
másik intézmény számításait, és ahhoz viszonyítva terjesztik be a számítási anyagot.
A beterjesztett elıterjesztés egy javaslat, a Képviselı-testületnek kell dönteni az élelmezési
nyersanyagköltség megállapításáról szóló rendeletrıl.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a rendelet-tervezetben foglaltaktól eltérıen 10 %-os rezsiköltség
megállapítását javasolja.
TAPASZTÓ SZABOLCS az élelmezési nyersanyag, illetve rezsiköltséget illetıen
gazdaságossági számításokat és szempontokat kell figyelembe venni
BORDÁS JÓZSEF az elızıekben javasolt 10 %-os rezsiköltség megállapítását támogatja.
BOGDÁN PÉTER szavazásra tette az elhangzott módosító javaslatot.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangúan támogatta az
elhangzott módosító javaslatot.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
1/2010.(I.28.) rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. január 20.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı
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2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2010.(I.28.) rendelete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak
személyi térítési díjának megállapítására
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba.
BÍRÓ CSABA: az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról elızıekben megalkotott
rendelet értelmében a térítési díjakra vonatkozó rendelet-tervezet úgy módosul, hogy az 1. §.
(4) bekezdése e.) pontja az alábbiak szerint változik:
„Intézményi dolgozóknak: ebéd nyersanyagnormája + 10 % rezsi + ÁFA azaz 330,- Ft.”
A rendelet-tervezet többi része változatlan marad.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta.

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2/2010.(I.28.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,
és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s, 2010. január 20.

(: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 Önkormányzatának a helyi iparőzési adóról szóló
34/2005.(XII.28.) számú rendeletének módosításáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az iparőzési adóról szóló rendelet módosítására azért volt szükség,
mivel a vonatkozó jogszabály szerint, - 2010. január 1-jei hatállyal az önkormányzat
adórendelete helyi iparőzési adóra vonatkozóan nem tartalmazhat eljárási szabályokat. A
rendelet ennek megfelelıen került átdolgozásra.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 10 fı
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
3/2010.(I. 28.) rendelete
a helyi iparőzési adóról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

K e n d e r e s, 2010. január 20.

(: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
munkatervének elfogadása

Önkormányzat

Képviselı-testületének

2010.

évi

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a munkaterv összeállításához a kötelezı napirendi pontokon túl kéri és
várja a Képviselı-testület tagjainak javaslatait.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ a tavalyi évi munkatervbe az ı javaslata alapján beépítésre került
Kenderes jelene és jövıje címmel vitanap megrendezése, amely sajnos nem valósult meg.
Ismételten javaslatot tesz ennek megrendezésére, minél hamarabbi idıpontban.
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CSATÁRI LAJOS: emlékezteti a jelenlévıket arra, hogy ebben az évben önkormányzati
választás is lesz, ezért indokoltnak látja a választás utáni idıpontra tenni a vitanap
megrendezését.
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta beszámoló megtárgyalását a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról, mivel úgy látja, hogy elég sok gond van ezen a területen. Javasolta a
november 24-i ülés elıadóját „polgármesterre” módosítani.
BOGDÁN PÉTER indítványozta, hogy az elhangzott javaslatok kerüljenek beépítésre a
munkatervbe, vagyis március hónapban kerüljön megrendezésre önkormányzati vitanap, és a
március 24-re tervezett ülés napirendje bıvüljön az Eszteró Imréné által javasolt napirenddel.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi
munkatervének tervezetét, az elhangzott javaslatokat a munkatervbe beépítette, és 10 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 2/2010..(I.20.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. évi
elfogadásáról

Munkatervének

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2010. évi munkatervét a
jegyzıkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

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 elıvásárlási jog lemondásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 3/ /2010. (I. 20.) Kt. számú határozata
Kenderes, Honvéd út 29 (hrsz: 871) számú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéső
ingatlan elıvásárlási jogának lemondásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı- testülete a Kenderes, Honvéd út 29.( hrsz: 871)
számú lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéső ingatlanra bejegyeztetett elıvásárlási
jogával nem kíván élni, a Földhivatalnál nyilvántartott 38.249/2005 számú határozat
törléséhez hozzájárul.
Errıl:1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ Kiss Andrásné Kenderes, Honvéd út 29.
értesülnek.
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
Egyebek
a.)
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napokban keresték meg az Általános Iskola részérıl azzal a
kezdeményezéssel, hogy a testület alakítsa meg az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumot.
Az intézményben megalakult a Pedagógusuk Demokratikus Szakszervezete, és a városi
szakszervezet is megalakulóban van. A fenntartói oldalnak is részt kell venni az
Érdekegyeztetı Fórumban. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
6. §.(1) bekezdése alapozza meg ezt a jogintézményt, ami kimondja, hogy a munkaügyi
kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintı települési jelentıségő, ezen belül egyes
ágazatokba tartozó közalkalmazottak jogviszonyát érintı kérdésekben az önkormányzat az
érintett helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzat érdekegyeztetı
fórumban egyeztet. Az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum munkáltatói oldal tagjainak
megválasztásáról szóló elıterjesztés megtárgyalását javasolja.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: örülni kell, hogy ilyen érdekvédı szervezetek jöttek létre, véleménye
szerint sokkal régebben meg kellett volna alakulniuk.
CSATÁRI LAJOS az elıterjesztéssel kapcsolatban értelmezési problémái vannak. Nem érti,
hogy mit jelent ebben az esetben a „reprezentatív szakszervezetek” fogalma? Önmagában az,
hogy alakul egy szakszervezet vagy egy érdekvédelmi szervezet, nem azt jelenti, hogy az
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„reprezentatív”. Csatlakozik az elıbbi véleményhez, miszerint többen hiányolták az
érdekvédelem létrejöttét Kenderesen. Tanácsként mondja, hogy a szakszervezeti mőködésnek
van egy rendje, elsısorban a munkáltató felé kell a szakszervezetnek megfelelı
érdekegyeztetést folytatni, vagyis ha az Általános iskolában alakul egy szakszervezet, akkor
az intézmény vezetıjével kell egyeztetni, és úgy gondolja, hogy a szakszervezetnek nem
közvetlenül kell a fenntartóval tárgyalnia.
BODA ZOLTÁN: városi szervezetrıl van szó, ezért úgy gondolja, hogy annak vezetıjének
kell reprezentálni a városi szakszervezetet. Az Általános Iskolában 27 fıvel alakult meg a
városi alapszervezet, azóta már az Óvodai Egységbıl is léptek be közéjük, és a
középiskolában is alakulóban van a szakszervezet.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Érdekegyeztetı Fórum két oldalból áll, egyrészt a fenntartói
oldalból, amelyet a Képviselı-testület által megválasztott bizottság képvisel, másrészt a
szakszervezetek delegált tagjaiból tevıdik össze.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az, hogy a Közalkalmazotti Tanács részt vehet-e az
érdekegyeztetı tárgyalásokon?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tanácskozási joggal részt vehet. Ha úgy gondolja a fórum, hogy –
adott téma megtárgyalásához -meghívja tanácskozási joggal a Közalkalmazotti Tanács
képviselıit, ahhoz joga van.
CSATÁRI LAJOS összességében örül a kezdeményezésnek, és szeretné, ha eredményesen
mőködne az Érdekegyeztetı Fórum. A Közalkalmazotti Tanácsnak más jogosítványai
vannak, mint az érdekvédelmi szervezeteknek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közalkalmazotti Tanácsot kötelezı létrehozni minden olyan
intézményben, ahol 15 fıt meghaladó közalkalmazott dolgozik.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 4/2010.(I.20.) Kt. határozata
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozásáról
Kenderes Város Önkormányzata és Kenderes területén mőködı
szakszervezetek a munkaügyi kapcsolatok, valamint a közalkalmazotti
jogviszonyt érintı települési jelentıségő kérdések egyeztetése
érdekében Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumot hoz létre.
A Képviselı-testület az Önkormányzati Érdekegyeztetı Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 8 fı
támogató szavazatával, 2 fı tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 5/2010.(I.20.) Kt. számú határozata
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum munkáltatói oldala tagjainak megválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzati
Érdekegyeztetı Fórum (ÖÉF) munkáltatói (önkormányzati ) oldal vezetıjének
- a Képviselı-testület megbízatásának idıtartamára – Tapasztó Szabolcs
alpolgármestert, tagjainak dr Almássy Antalné és Szatmári Tibor önkormányzati
képviselıt választja.
A Képviselı-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumban
állandó résztvevıként, tanácskozási joggal a Pénzügyi Bizottság elnöke, dr Ila
Erzsébet vegyen részt.
Errıl: 1./ Tapasztó Szabolcs alpolgármester, Helyben
2./ Dr Almássy Antalné önkormányzati képviselı, Helyben
3./ Szatmári Tibor önkormányzati képviselı, Helyben
4./ Dr Ila Erzsébet önkormányzati képviselı, Helyben
5./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
6./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
b.)
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó megállapodás
módosításáról
BOGDÁN PÉTER a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodását módosítani
szükséges, mivel a kistérség területén lévı szeméttelepek rekultivációjára kerül sor. Ennek
megfelelıen a megállapodás kiegészítése szükséges az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy a településen a jövıben nem fog mőködni
szeméttelep?
BOGDÁN PÉTER a szeméttelep bezárásra került, oda szemetet elhelyezni nem lehet. A
szükséges engedélyek beszerzése után lehet a kijelölt helyen majd a szemetet elhelyezni.
FODOR IMRE az INERT hulladékkezelési engedélykérelem még nem került jóváhagyásra,
az engedélyeztetés folyamatban van, jelenleg ÁNTSZ szakvéleményre várnak. Amennyiben
az engedélyt megkapják, a szükséges feltételeket biztosítani kell a szeméttelep mőködéséhez.
BORDÁS JÓZSEF a hulladékgyőjtı telep mielıbbi megnyitását szorgalmazta.
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FODOR IMRE csak a szükséges engedélyek birtokában lehet elkezdeni a szeméttelep
kialakítását.
CSEH JUDIT nagyon elszomorítónak tartja, hogy nagyon sokan hordják a szemetet a
település határába, ezért támogatja a hulladékgyőjtı telep minél hamarabbi megnyitásának
ötletét.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és 9 fı
támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 6/2010.(I.20.) Kt. számú határozat
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás
módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben. biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvényre
az alábbiak szerint dönt:
1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás az alábbiak szerint módosul:
A Megállapodás „III. A Társulás részletes feladatai” címő fejezete B/ Ágazati
feladatok pontja az alábbi 6. alponttal egészül ki:
„ 6. Környezetvédelem
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak saját bevétele nincs, amibıl finanszírozni
tudná a rekultivált szeméttelepek utógondozását. Ezért a kivitelezés megkezdéséig a
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás utógondozásra minden településsel
megállapodást köt. A Megállapodás részét képezi az önkormányzatok részérıl adott
felhatalmazó nyilatkozat.
Amennyiben az önkormányzatok az utógondozást nem teljesítik, a felhatalmazó
nyilatkozat alapján a Társulás az utógondozást az önkormányzatok terhére elvégezteti.
A II. ütem költségei hulladéklerakónként érintı költségek arányában az adott
önkormányzat költségvetését terhelik.”
A Megállapodás „VII. A Társulás pénzügyi alapja, gazdálkodása, vagyona” címő
fejezete 2. pontja az alábbi résszel egészül ki:
„Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetére a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 3. § h) pontja alapján a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell „az
önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó
eljárást (a társulás döntésétıl függıen a társulás tagjai részérıl a pénzforgalmi
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását
,
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felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be
a pénzforgalmi szolgáltatóhoz);”

Errıl értesülnek:
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Lakhelyükön
2. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Karcag

c.)
TÁMOP – 3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése,
pedagógusok új szerepben) címő pályázaton való részvételrıl
BOGDÁN PÉTER a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vezetısége azzal a
kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, hogy támogassa az iskolát abban, hogy részt
vehessenek a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések ( a pedagógiai kultúra
korszerősítése, pedagógusok új szerepben) címő pályázaton. A pályázat keretében lehetıség
nyílik három pedagógus továbbképzési költségeinek megpályázására (tandíj, útiköltség,
szállásdíj, helyettesítések bére). A pályázathoz nem kell önerı, a támogatás 100 %-os.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 7/2010.(I.20.) Kt. számú határozata
a TÁMOP-3.1.5—09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése,
pedagógusok új szerepben) címő pályázaton való részvételrıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részt vegyen a TÁMOP-3.1.5
- 09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok
új szerepben) címő pályázaton.
A pályázat keretében lehetıség nyílik három pedagógus továbbképzési költségeinek
megpályázására (tandíj, útiköltség, szállásdíj, helyettesítések bére).
A pályázat önerı biztosítását nem igényel, a támogatás 100 %-os.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Osztálya, Helyben
3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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d.)
BOGDÁN PÉTER a Képviselı-testület a tavalyi évben az önkormányzat rendkívüli pénzügyi
helyzetének enyhítésére több intézkedést hozott, többek között felfüggesztette a mőködési
támogatások kifizetését. Folyamatosan keresték annak lehetıségét, hogy a támogatások
kifizetésre kerülhessenek. Amennyiben a Képviselı-testület engedélyezi, a tavalyi évi
támogatások kifizetésre kerülhetnek a civil szervezetek részére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásként elmondta, hogy úgy tudják a támogatásokat kifizetni,
hogy ezzel az összeggel megnövekszik a kifizetetlen számlák összege.
Hozzászólások
BÍRÓ CSABA a támogatások kifizetésére csak aláírt támogatási szerzıdés ellenében kerülhet
sor, amely kiküldésre került a szervezetek részére. Kéri a szervezetek képviselıit, hogy
kitöltve és aláírva juttassák vissza a Pénzügyi Osztályra.
VERESNÉ NAGY MARGIT az önkormányzat figyelmébe ajánlja, hogy a jövı évi
támogatások kifizetésekor, hasonló esetben törekedjen arra, hogy minden civil szervezet kapja
meg a támogatási összeg idıarányos részét.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem biztos, hogy minden civil szervezetnek segítség lesz, ha havonta,
vagy idıarányosan kapja meg a támogatási összeget.
CSEH JUDIT: a református egyházközség és saját nevében megköszöni a támogatások
biztosítását. Kiemelte a Korda Vince mővészeti iskola magas színvonalú tevékenységét, és
javasolta, hogy az intézmény támogatása a jövıben más módon, - esetleg alapítványon
keresztül - történjen.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Általános Iskolában létrejött alapítvány több fontos célt támogat,
többek között a versenyeztetést, és a szabadidıs sporttevékenységeket
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 8/2010.(I.20.) Kt. számú határozata
a 2009. évre megállapított mőködési támogatások ki nem fizetett részének biztosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a
2009. évre megállapított mőködési támogatások ki nem fizetett részének
kifizetését engedélyezi a civil szervezetek részére.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
osztályát, gondoskodjon a támogatási összegek kifizetésérıl.
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Határidı: 2010. február 28.
Felelıs: Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje Helyben
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
osztályának vezetıje, Helyben
4./ Érintett civil szervezetek vezetıi, Helyben
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése, hozzászólása van, tegye
meg.
CSATÁRI LAJOS: másodszor kell arra hivatkoznia, hogy idén választás lesz és
feltételezhetı, hogy nem csak az önkormányzati rendszerben, hanem gazdaságfilozófiai
kérdésekben is komoly változások lehetségesek. Ezt azért szeretné kihangsúlyozni, mert a
jelenleg listavezetı pártnak a következı 10 évben 1 millió új munkahely teremtése a fı
stratégiai elképzelése. Idıarányosan és létszámarányosan ez azt jelenti, hogy éves szinten 100
ezer új munkahely létesül, ami Kenderesre vonatkoztatva 50 új munkahelyet jelent.
Nyilvánvaló, hogy statisztikai átlagokból nem lehet kiindulni, mert a munkahelyteremtés
feltételei nem minden térségben teljesülnek, ezért nem feltétlenül biztos, hogy Kenderesen
sikerül az 50 új munkahelyet évente létesíteni. De mindenféleképpen foglalkozni kell azzal a
gondolattal, hogy minden településnek, körzetnek, illetve kistérségnek meg lesz ezzel
kapcsolatban a feladata. Visszatér arra, hogy nem tartja túl szerencsésnek, hogy úgy fognak
Kenderes jövıjérıl tárgyalni, hogy nem várják meg azokat a fıbb stratégiai és gazdasági
koncepciókat, amit elıre jeleznek. Továbbra is úgy látja, hogy több hónappal, esetleg fél
évvel késıbb kellene Kenderes jövıjérıl tárgyalni. A helyi adottságokat maximálisan
figyelembe kell venni. Mindenféleképpen arra kellene törekedni, hogy az a fajta szakmai
képzés, - amit technikusi szintig a középiskola megvalósít,- fejleszthetı legyen. Az iskola
készüljön fel a szerkezetváltásra, mivel - elıre vetítve a terveket,- körülbelül 300-350 ezer
ember átképzése szükséges. Ez azt fogja jelenteni, hogy a képzett, diplomás embereknek is
profilt kell váltani, amely csak magas szintő átképzéssel valósítható meg. Ez több éves
folyamat, ezért a szakiskola lehetıségeit messzemenıkig figyelembe kell venni, ezért az
intézményt erısíteni kell, nem pedig a mőködését korlátozni. Úgy gondolja, hogy a szakiskola
Kenderes tekintetében kulcspozícióban lévı intézmény. Arra kellene az iskolának készülnie,
hogy fejlessze felnıttképzését úgy, hogy a cigánykisebbség lemaradását is pótolni lehessen.
Arra kéri igazgató urat, hogy tekintsék át, hogy hogyan lehetne az iskola tekintélyét és rangját
megemelni. Úgy érzi, hogy Kenderesen egyik kitörési pont a középiskola. Abban tévedett,
hogy az idegenforgalom kitörési pont Kenderes számára, bár jelentıs javulás érezhetı ezen a
területen. A Képviselı-testület által korábban jóváhagyott helyszín a székely kapu
felállítására, szerinte – és még sokak szerint – a létezı legrosszabb hely. A vízdíjszámlájával
kapcsolatban arra szeretne utalni, hogy egy közszolgáltatást ellátó intézmény bármelyik tagja
a lakosság felé semmilyen tekintetben sértı és félreérthetı megjegyzést ne tegyen. Végül
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megkérdezte polgármester urat, hogy a legutóbbi zárt ülésen
szennyvízberuházással kapcsolatos személyi felelısséget megállapítani?

sikerült-e

a

Ismét átadott - egy budapesti győjtı által adományozott,- 30-as évekbeli újságokat a múzeum
vezetıjének, és elmondta, hogy ezt addig folytatja, amíg az egyházak, illetve civil szervezetek
az önkormányzati támogatást nem kapják meg. Örömmel vette a Képviselı-testület ez irányú
döntését, ettıl függetlenül tovább folytatja az adományozást.
Dr Ila Erzsébet 15 óra 35 perckor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati
képviselık száma 11 fı.
BOGDÁN PÉTER a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen a
Képviselı-testület megbízta Pádár Lászlóné jegyzıt, hogy a szennyvízcsatorna beruházáshoz
kötıdı jogtalan kifizetéssel kapcsolatos felelısség tisztázása érdekében kérjen állásfoglalást
gazdasági jogban jártas szakembertıl.
PARDI SÁNDOR a felnıtt oktatással kapcsolatban elmondta, hogy elsısorban a törvényi
szabályozást kellene módosítani ahhoz, hogy az megfelelıen mőködhessen. A középiskolában
többen látják úgy, hogy a felnıttképzést fejleszteni kell.
Krokavecz László önkormányzati képviselı az ülésrıl eltávozott, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 10 fı.
BAKTAI KÁLMÁN az „Út a munkához” program két munkaszervezıje, Bencze Sándorné és
Pádár Brigitta munkaszerzıdése március végén lejár. Arra kéri a Képviselı-testületet, hogy
keressék meg a lehetıségét annak, hogy tovább foglalkoztatásuk biztosítva legyen, mivel a
közmunkaprogram szervezését sikeresen végezték, közel 300 ember esetében.
CSEH JUDIT: támogatja Baktai
eredményes munkát végez.

Kálmán kérését. Úgy látja, hogy a két munkavezetı

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a közmunkaprogram beindításakor két olyan fiatal munkatársat találtak
a munka szervezésére, akik alkalmasak a feladat ellátására. A Munkaügyi Központtal felvette
a kapcsolatot, de még nem áll rendelkezésre információ arra vonatkozóan, hogy az „Út a
munkához” program milyen formában folytatódik. Javasolta várják meg a Munkaügyi
Központ tájékoztatását, majd ezt követıen tárgyaljon errıl a testület.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: ha a program tovább folytatódik, akkor valószínő, hogy a
munkavezetıket is tovább tudják foglalkoztatni.
BORDÁS JÓZSEF a belvízzel kapcsolatos helyzetrıl érdeklıdött.
FODOR IMRE: a belvízelvezetı árkok ki vannak takarítva, a szivattyúk rendelkezésre állnak,
az árkok telítettsége 40 % körül van.
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PARDI SÁNDOR megerısítette a korábban elhangzottakat. A középiskola részérıl is meg
vannak elégedve a két közmunkaprogram vezetıvel, munkakapcsolatuk jó.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felhívta az intézményvezetık figyelmét, hogy a munkaszerzıdésben
foglaltak szerint foglalkoztassák a közmunkaprogram résztvevıit.
BODA ZOLTÁN: az egyházi iskola beindításával kapcsolatban fórumot tartanak az Általános
Iskolában február 2-án, amelyre a Képviselı-testület tagjait és a város vezetıit meghívja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a igazgatónıt tájékoztatta arról, hogy pénteken délután egyeztetnek
ebben a témában az egyházi iskolák igazgatójával, és a tárgyalás kimenetelétıl tegyék
függıvé a fórum összehívását.
CSEH JUDIT: a székely kapu felállításával kapcsolatban az a javaslata, hogy minél nagyobb
fórumon tárgyalják meg annak helyszínét, hogy a lakosság minél szélesebb körben szerezzen
róla tudomást.
VERESNÉ NAGY MARGIT a szakiskola rendelkezik azokkal a feltételekkel és képzett
szakemberekkel, hogy a felnıttképzésben részt vegyen, átképzéseket szervezzen. A roma
integrációhoz kapcsolódóan várja a kisebbségi önkormányzat kezdeményezését. A szakiskola
nyitott arra, hogy együtt dolgozzanak.
PARDI SÁNDOR: valószínőleg félreérthetı volt, de ık a felnıttképzésrıl beszéltek, nem a 9.
illetve 10. osztályról.
ESZTERÓ IMRÉNÉ : jelezte, hogy nagyon sok a kátyú a kenderesi utakon.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elmúlt testületi ülések egyikén volt szó a 14 év alatti gyerekek
csavargásának visszaszorításáról. Felvették a kapcsolatot Átány község vezetıivel, ahol
rendeletet alkottak az iskolai rendzavarások megakadályozása érdekében. A megszerzett
információk birtokában óva inti a Képviselı-testület, hogy törvénysértı rendeletet alkosson.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: a gyermekvédelmi törvény sem ad lehetıséget az
ilyen jellegő szabályozásra. A városban a rendzavaró gyerekek többsége védelembe van
véve. A védelembe vétel során gondozási-nevelési terv készül, és amennyiben ebben a
gyermek és a szülı közösen vállalja, hogy a gyermek este 8 -9 óra után nem tartózkodik
közterületen, és ezt nem tartja be, jogosan számon kérhetı.
BOGDÁN PÉTER a Magyar Kultúra Napja alkalmából városi rendezvényt tartanak január
29-én, melynek keretében gálaest lesz. Minden érdeklıdıt szeretettel várnak.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolja, hogy az Apáczai Napok keretében kerüljön meghívásra az
olasz testvérváros, Predappio küldöttsége. A tervek szerint 20 fı – fıleg iskoláskorú fiatallátogatására számítanak, akik az Apáczai napok programsorozatba bekapcsolódnának.
Amennyiben ilyen jellegő pályázati lehetıség adódik, azt mindenképpen szeretnék
kihasználni.
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Dr Barta Zsuzsanna 16 óra 15 perckor eltávozott, így a képviselı-testület jelenlévı
tagjainak száma 9 fı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 9/2010.(I.20.) Kt. számú határozata
Predappio testvérváros delegációjának meghívásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
testvérvárosi látogatásra hívja olaszországi testvérvárosának, Predappionak
delegációját, 2010. májusában, az Apáczai Napok programsorozatra.
A látogatás keretében 20 fı – fıleg iskoláskorú fiatal látogatására – számítunk.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

BOGDÁN PÉTER: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 13
perckor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 20-án 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 20-i
ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:

1/2010.

1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2010.(I.28.)
rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2010.(I.28.)
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2010.(I.28.)
rendelete a helyi iparőzési adóról
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. évi
Munkatervének elfogadásáról

2/2010.

5./ Kenderes, Honvéd út 29. (hrsz: 871) számú lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezéső ingatlan elıvásárlási jogának lemondásáról
3/2010.
6./
a.) Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozásáról
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum munkáltatói oldala tagjainak
megválasztásáról

4/2010

5/2010.

b.) A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról

6/2010.

c.) A TÁMOP-3.1.5-09/A/2 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerősítése, pedagógusok új szerepben) címő pályázaton való
részvételrıl

7/2010.

d.) A 2009. évre megállapított mőködési támogatások ki nem fizetett
részének biztosításáról

8/2010.

Predappio testvérváros delegációjának meghívásáról

9/2010.

