Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. február 10-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr. Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester.Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: 1. napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Tóta Áron, Dr. Tóta Áronné a
Dr. Tóta Ügyvédi Iroda képviselı, 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, Majzikné Hanyicska
Valéria a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetı helyettese, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola
igazgatója, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár intézményvezetıje, Vári Imre könyvvizsgáló,
Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Pádár
Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Fodor Imre, Mikes Ferencné köztisztviselık, Bodor
Tamás, Csatári Lajos, Veresné Nagy Margit, Cseh Judit, Dóka Imréné, Erdei Józsefné, Király
Barna meghívott, Farkas Istvánné érdeklıdı, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné
jegyzıkönyvvezetık.
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 14 fı van jelen.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 9. napirendi pontban szereplı szennyvíz-csatorna
beruházáshoz kapcsolódó kétszeres engedményezés miatti kifizetés megtérítési lehetıségeirıl
szóló elıterjesztés 1. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a 7. napirendi pontban szereplı 1/2010.(I.19.) ÖM
rendelet pályázati lehetıségeirıl szóló elıterjesztést 4. napirendi pontként tárgyalja a
képviselı-testület, mivel munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud végig jelen lenni az ülésen.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 18 /2010.(II.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 10-i ülése napirendjének
elfogadásáról

- 2

-

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 szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó kétszeres engedményezés
miatti kifizetés megtérítési lehetıségeirıl
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület kérésének megfelelıen megkereste a Dr. Tóta
Ügyvédi Irodát azzal a szándékkal, hogy szakavatott emberek véleményét és segítségét kérje a
szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó kétszeres engedményezés miatti kifizetés
megtérüléséhez. Megkeresésével azért fordult ehhez az ügyvédi irodához, mivel ık már
részleteiben ismerik az ügyet, és az elızı perben képviselték az önkormányzatot. A kiküldött
elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen javasolta, hogy indítsa meg a képviselı-testület az
engedményezési szerzıdés semmisségének megállapítására irányuló pert. Úgy gondolja, hogy
amennyiben sikertelen lesz az OMS HUNGARIA Kft.-vel a peren kívüli rendezése az
ügynek, úgy az elıterjesztésben szereplı per megindítása túlzottan nagy terhet nem ró az
önkormányzatra. Javasolta a képviselı-testületnek, hogy használja ki ezt az utolsó lehetıséget
a kétszeres engedményezés miatti kifizetés megtérítésére. Kérte, hogy az üggyel kapcsolatban
felmerült kérdéseiket tegyék fel az ügyvédi iroda képviselıinek.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ egyetért azzal, hogy minden lehetıséget ki kell használni az
önkormányzat pénzének a visszaszerzésére. Érdeklıdött, hogy a per megindítása befolyásoljae a felelısségre vonást. Úgy gondolja, hogy a per kimenetelétıl függetlenül nem maradhat el
a felelısségre vonás, ezért meg kell állapítani a felelıst.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felelısségre vonás kérdése nincs lezárva, azonban most a per
megindításáról kell dönteni. A per kimenetelének ismeretében nyilván dönt a képviselıtestület a felelısségre vonásról.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a per kimenetelétıl függetlenül párhuzamosan folyhat-e a két eljárás?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint a felelısségre vonás súlya a per kimenetelétıl függ.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a felelısségre vonás elévülési idejérıl érdeklıdött.

- 3

-

DR. TÓTA ÁRONNÉ a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs akadálya annak,
hogy párhuzamosan folytatódjon a két eljárás, de ezt nem tartja célszerőnek. Az indítandó
perben nagyon lényeges szerepe lesz a bizonyításnak, tisztázni kell, hogy melyik
engedményezési szerzıdés került aláírásra elıször, illetve másodszor. A perben több olyan
dolognak kell kiderülni, amit a felelısségre vonás során figyelembe kell venni. Természetesen
megindítható a felelısségre vonási eljárás, de a per idıtartama alatt annak felfüggesztését
tartaná indokoltnak. A felfüggesztés idıtartama alatt nem évül el az ügy.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT nagyon örült annak, hogy nem zárták le az ügyet, és megbízták
a jegyzı asszonyt a rendelkezésre álló jogi lehetıségek felkutatásával. Úgy gondolja, hogy
amennyiben az önkormányzatnak egy hajszál remény van követelésének az érvényesítésére,
azt mindenképpen ki kell használni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a per várható befejezésének idıtartamáról és az önkormányzatot
terhelı perköltség összegérıl érdeklıdött.
DR. TÓTA ÁRON megköszönte az önkormányzat felkérését és megtisztelı bizalmát.
Elmondta, hogy korábban a perújítási eljárás során foglalkoztak ezzel az üggyel. Sajnos a
gyakorlati tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem igazán szoktak helyt adni a perújításnak abban
az esetben, amikor már jogerısen befejezıdött egy eljárás. Felhívta a figyelmet arra, hogy a
pert legkésıbb 2010. február 28-áig kell megindítani ahhoz, hogy az elévülési idın belül
legyen. A keresetlevelet a Komárom-Esztergom Megyei Bírósághoz kell benyújtani. Az
elkészített jogi szakvéleményben igyekeztek részletes tájékoztatást adni a képviselıtestületnek. Véleménye szerint hosszú, bonyolult perre kell felkészülni. Reményei szerint a
megyei bíróság még ebben az évben befejezi az ügyet, és ezt követıen a Gyıri Táblabíróság
dönt. A per befejezésének várható idıtartama másfél év. A költségekkel kapcsolatban
elmondta, hogy sikerdíjért vállalják az ügyet, tekintettel arra, hogy így az ügyvédi iroda is
maximálisan érdekelt a per sikeres kimenetelében. Az ügyvédi iroda a perrel kapcsolatban
készkiadást nem számol fel.
CSATÁRI LAJOS: az elıterjesztésbıl számára az derült ki, hogy elég rossz esélye van az
önkormányzatnak. Véleménye szerint a per során komoly nehézségekre lehet számítani.
Érdeklıdött, hogy van-e esély arra, hogy az érintett személy felelıssége megállapításra
kerüljön a per elvesztése esetén. Tisztában kell lenni azzal, hogy ha teljesen ártatlanok
vagyunk, semmi hibát nem vétettünk és rajtunk kívülálló okok miatt veszítünk, azért van
személyes felelısség önkormányzati körben.
DR. TÓTA ÁRONNÉ: a képviselı-testület 2009. december 10-én zárt ülésen tárgyalta a
felelısségi eljárás ügyét. Nagyon részletes elıterjesztés készült erre az ülésre, amely
összefoglalta a felelısségre vonás, illetıleg felelısségi eljárásra vonatkozó szabályokat. A
mai ülésen e téma tárgyalását nem tartja célszerőnek, tekintettel arra, hogy ez már
személyiségi jogokat is sérthet. Mint már említette nincs akadálya annak, hogy a két ügy
párhuzamosan folyjon. Nem tartja szerencsésnek azt a megközelítést, hogy a perben rossz
esélye van az önkormányzatnak. Az elıterjesztésben részletesen összefoglalásra került az
elızmény és a jogi lehetıség. A peres eljárásban az önkormányzat már becsatolta a SÁMA
Kft-nek a levelét, ami szintén június 24-én kelt, amelyben tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy a WAVIN Kft-vel létrejött engedményezési szerzıdés meghiúsult, miután a feléjük való
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tartozás más úton került rendezésre és mellékelten megküldi az OMS Hungária Kft-vel kötött
engedményezési szerzıdést. Véleménye szerint a bíróság nagy hibát vétett a perben, hiszen
ebbıl a levélbıl kiderül, hogy ugyanazon a napon ugyanarra a követelésre két
engedményezési szerzıdést kötött a SÁMA Kft. A bíróságnak tisztáznia kellett volna az
engedményezési szerzıdések létrejöttének körülményeit, de legfıképpen azt, hogy az
ugyanazon a napon kötött két engedményezési szerzıdés közül idıben melyik volt az elsı. A
levél tartalmát illetıen úgy gondolja, hogy menti az önkormányzat helyzetét az, hogy az
OMS-nek kifizette ezt az összeget a pertıl függetlenül, hiszen azt gondolta, hogy az OMS
Kft-vel kötött engedményezési szerzıdés érvényes. Hangsúlyozta, hogy az indítandó perrel
kapcsolatban nem látja rossznak az önkormányzat esélyeit, véleménye szerint bizonyítás
kérdése lesz az egész. Megítélése szerint a felelısség elsısorban a SÁMA Kft-nél merül fel.
Az elkészített szakvéleményben utal arra, hogy amikor az OMS Kft-vel 2006. januárjában
megállapodott az önkormányzat abban, hogy három részletben fizeti meg a szerzıdésben
szereplı összeget, akkor az OMS Kft. furcsa módon beleírta a megállapodásba, hogy az
önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségét, annak összegét és esedékességét elismeri,
azt nem vitatja. Tehát egyfajta tartozás elismerést íratott alá az önkormányzattal. Az
önkormányzatnak kell bizonyítani, hogy ez a tartozás nem érvényes, akkor már nem létezett,
ezáltal felmerül ismét az érvénytelenségnek a jogi hatása. Úgy gondolja, hogy e
körülményeket egy perben lehet tisztázni, nem egy felelısségre vonási eljárásban.
Megnyugtató módon a bíróság tudja tisztázni az engedményezési szerzıdés aláírásának a
körülményeit.
DR. TÓTA ÁRON elmondta, hogy nem látják reménytelennek az ügyet, látnak benne
kihívást. İszintén bízik a per kedvezı kimenetelében, és reális esélyt lát arra, hogy az
önkormányzat visszakapja a pénzét.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 19/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó engedményezési szerzıdés semmisségének
megállapítására irányuló per indításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó kétszeres engedményezés
miatti kifizetés megtérítési lehetıségérıl készített jogi szakvéleményt.
A Képviselı-testület úgy döntött, ha a peren kívüli rendezés – az
OMS HUNGARIA Kft 15 napon belül nem teljesíti visszafizetési kötelezettségét,sikertelen lesz, megindítja a pert az engedményezési szerzıdés semmisségének
megállapítására.
A Képviselı-testület megbízza a Dr. Tóta Ügyvédi Irodát a jogi képviselet ellátásával.
Határidı:
2010. február 20.
Felelıs:
Pádár Lászlóné jegyzı
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben,
2./ Dr. Tóta Ügyvédi Iroda Szolnok, Baross Gábor út 2. 5000
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3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
4./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
é r t e s ü l n e k.

Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 14 óra 35 perckor eltávozott, a képviselı-testület létszáma 13
fı.

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 …/2010.(II.18.)
rendelet-tervezete a képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek
költségvetési tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk
felülvizsgálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és zárszámadási
rendeletek tartalmáról
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
osztályvezetıje.
BÍRÓ CSABA: az államháztartásról szóló törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló kormányrendelet alapján az önkormányzatnak, mint irányító szervnek szabályoznia kell
a költségvetés és a beszámoló elkészítésének rendjét, ez szorosan kapcsolódik az
önkormányzat folyamatba épített elızetes és utólagos ellenırzés rendszeréhez, illetve
rendeletben kell szabályozni a kötelezıen elıterjesztendı mérleg tartalmát. A rendelet
tartalmát minden évben aktualizálni kell a Pénzügyminisztérium által kiadott költségvetési
tervezési útmutatóban foglaltak szerint. Az önkormányzat 2010. évi költségvetése ilyen
szerkezetben készült el és majd a 2010. évi költségvetési beszámolót is ilyen formában kell
elıterjeszteni.
Hozzászólás
ESZTERÓ IMRÉNÉ a rendelet 17. §-ánál célszerőnek tartaná a határidı megjelölését.
BÍRÓ CSABA: a határidıket az önkormányzati FEUVE szabályozza.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
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Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
4/2010.(II.18.) rendelete
a képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek
költségvetési tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk
felülvizsgálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és
zárszámadási rendeletek tartalmáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. február 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 …/2010.(II.18.)
rendelet-tervezete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
osztályvezetıje.
BÍRÓ CSABA a költségvetési rendelet-tervezethez az alábbi helyesbítéseket tette: a rendelet
3. § (9) bekezdése után számozási hiba következtében (12) bekezdés szerepel, ezért kérte
annak (10) bekezdésre történı javítását. A 10. § (1) bekezdésében a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv helyett kérte, az „önállóan mőködı költségvetési szerv”
megjelölést. Indítványozta továbbá 16. § (1) bekezdésében szereplı 14. számú melléklet 15.
számú mellékletre, valamint a (2) bekezdésben a 13. számú melléklet 14. számú mellékletre
történı kijavítását.
DR. ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság 2010. február 8-án megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen
javaslatként hangzott el az infrastrukturális beruházásokkal kapcsolatban új zebra
kialakításának lehetısége, a sárga villogó áthelyezése, illetve a Martinovics és Vízmő út
szilárd burkolattal történı ellátása, valamint a Kakat hídon történı biztonságos átkelés
biztosítása. Elhangzott továbbá, hogy a Martinovics, Bacsó B. és az Arany J. úton a
közvilágítási lámpatestek bıvítésére lenne szükség. A bizottsági ülésen kérésként
fogalmazódott meg, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a közalkalmazottaknál a kötelezıen
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adandó személyi juttatások mellett a melegétkeztetési utalvány biztosításának lehetıségét.
Elmondta, hogy a jogszabály elıírásainak megfelelıen a költségvetés összeállítása elıtt
lefolytatásra került a költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetıi egyeztetés. A
bizottság az elıterjesztés alapján javasolta a 2010. évi költségvetés elfogadását a képviselıtestületnek.
VÁRI IMRE visszatérve az elızı napirendi ponthoz, elmondta, hogy az elfogadott rendelet
nagyon részletes és megfelel a jogszabályi elıírásoknak. A költségvetéssel kapcsolatban
kiemelte a mőködési hiányt, melynek mérséklésére ÖNHIKI-s pályázatot kíván benyújtani az
önkormányzat. A pályázat kedvezı elbírálása esetén következetesen be kell tartani a rendelet
23. §-ában foglalt rendelkezéseket és a jövıt illetıen is folytatni kell a szigorú gazdálkodást.
Nagyon fontos elıírás, hogy a kisebbségi önkormányzat költségvetése beépítésre kerüljön az
önkormányzat költségvetési rendeletébe. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló
rendeletét elfogadását javasolta a képviselı-testületnek.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a mővelıdési ház költségvetésében 200 ezer forint szerepel
rendezvényekre. A jelenlévı intézményvezetıktıl érdeklıdött, hogy az elmúlt évi
költségvetésükhöz képest a mőködésüket, hogyan érinti az idei költségvetés. A bizottsági
ülésen az alábbi infrastrukturális beruházások megvalósulását javasolta: Martinovics út szilárd
burkolattal történı ellátása, a Vízmő út egy szakaszának a javítása, gyalogátkelıhely létesítése
a trafóháznál, Bánhalmán a Kakati hídon a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedéshez
szükséges infrastruktúra biztosítása. Az megemlített fejlesztéseket az önkormányzat saját
forrásból nem tudja megvalósítani, így csak a pályázati lehetıségek maximális
kihasználásával nyílik lehetıség ezekre a fejlesztésekre. Arról érdeklıdött, hogy az
önkormányzat tudja-e biztosítani esetlegesen a pályázatokhoz szükséges önerıt.
BÍRÓ CSABA: az önkormányzatnak fejlesztési hitel felvételére nincs lehetısége, mivel nem
tudja biztosítani a hitel felvételéhez szükséges ingatlanfedezetet. A költségvetés 5., 6., 7.
számú mellékletében szerepel a felhalmozási célú kiadás, illetve a beruházási és felújítási
kiadás feladatonként és célonként. Ebben szerepel 500 ezer forint fejlesztési tartalék, illetve 5
millió forint a városrehabilitációs pályázat második ütemének önerejére. Amennyiben a
pályázat nem nyer, úgy ezt az összeget a késıbbiekben fel lehet használni. A jövıt illetıen a
képviselı-testület döntésétıl függ, hogy milyen beruházásokat valósít meg a fejlesztési célú
elıirányzataiból, tekintettel arra, hogy már a mai ülésen dönteni kell az intézmények
infrastrukturális fejlesztésérıl. A gazdálkodás során különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az egyensúly biztosított legyen a felhalmozási kiadások és bevételek között.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy számításba vették azokat az
önkormányzati földterületeket, amelyekre jelzálogjogot lehet bejegyeztetni a
vagyongazdálkodásról szóló helyi rendelet módosítása után, mivel ezek a területek jelenleg a
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak között szerepelnek.
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy biztosított-e a pályázat figyelés annak ellenére,
hogy az ADITUS Kft-vel függıben van a megállapodás.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázatíró csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati
lehetıségeket. A pályázatokkal kapcsolatban a legnagyobb gondot az önerı biztosítása jelenti,
illetve a fejlesztési elképzeléseknek megfelelı pályázati kiírás.
MAGYAR ISTVÁN arról érdeklıdött, hogy az intézmények mőködtetéséhez az
önkormányzatnak a normatíván kívül mekkora összegő támogatást kell biztosítani. Az elmúlt
évben a költségvetési hiány 78 millió forint volt, a 2010. évi költségvetésben ez az összeg 67
millió forint, szeretné megtudni, hogy minek köszönhetı ez a kedvezı különbség. Korábbi
ülésen szóba került a szennyvíziszap tárolásának és hasznosításának kérdése. A Vízmő vezetı
tájékoztatása alapján, ebben a kérdésben hamarosan döntést kell hozni, mivel Kisújszállás
nem vállalja a szennyvíziszap elszállítását. Elmondta továbbá, hogy a Kisújszállást elkerülı
útszakasz építése során probléma merült fel a kenderesi telephellyel kapcsolatban. Szeretné,
ha a képviselı-testület eljárna ebben az ügyben.
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı visszaérkezett, a képviselı-testület létszáma 14 fı.
BOGDÁN PÉTER: a cég vezetıjével a napokban folytat megbeszélést a tönkrement
útszakaszok helyreállításával kapcsolatban.
MAGYAR ISTVÁN megfontolásra javasolta a szociális kártya bevezetését. Véleménye
szerint a kártya bevezetés nagyon jó és célravezetı megoldás lenne.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben úgy dönt a képviselı-testület, hogy ne várják meg az
Alkotmánybírósági döntést, úgy nincs akadály az elıkészítı munka megkezdésének. Azzal
azonban számolni kell, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találja
ezt az ellátást, úgy hatályon kívül kell helyezni. A komposztálóval kapcsolatban elmondta,
hogy a költségvetésbe csak konkrét számok szerepelhetnek, ezért célszerőbb lenne a
képviselı-testület elvi hozzájárulása ahhoz, hogy ebben a költségvetési évben megvalósuljon
ez a beruházás. Az árajánlatkérés megtörtént, február 23-án tekintik meg a helyszínt és a
pontos számadatok ismeretében beépítésre kerülhet a 2010. évi költségvetésbe.
MAGYAR ISTVÁN szeretné, ha a képviselı-testület tájékoztatást kapna a szociális kártya
bevezetésének feltételeirıl, költségeirıl és átfutási idejérıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: pontos számadatokkal jelenleg nem tud szolgálni. Amennyiben a
képviselı-testület megbízza a kártya bevezetésének elıkészítésével, úgy megkéri az
árajánlatot a kártya elkészítésére és bevezetésére.
BORDÁS JÓZSEF arról érdeklıdött, hogy lakhatás szempontjából meg lehet-e határozni,
hogy egy fınek hány m2 lakóterületre van szüksége. Miskolc honlapján találkozott ilyen
jellegő szabályozással. Sajnos több olyan lakás is található a településen, ahová 10-15 fı van
bejelentkezve.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ilyen szabályozásról nem tud. A tulajdonos hozzájárulása esetén
azonban nem lehet elutasítani a bejelentési kérelmet.
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BÍRÓ CSABA: Magyar István képviselı kérdésére válaszolva elmondta, hogy az elkészített
részletes költségvetésben költségvetési szervenként szerepelnek a kiadási és bevételi
összegek, valamint a feladathoz kötött normatívák. E három fıösszeg különbözete adja az
intézmény mőködéséhez nyújtott önkormányzati támogatás összegét. Az óvoda esetében ez
33.873 e Ft, a gondozási központnál 20.029 e Ft, az általános iskolánál 54.665 e Ft, a
középiskolánál pedig 39.779 e Ft. Ez nem azt jelenti, hogy a többi intézmény nem kap
normatívát, hanem ezeknél az intézményeknél nem feladat mutatóhoz, hanem lakosságszám
arányában biztosítják a normatívát. Az elmúlt évi és az idei költségvetés 2/a. és 2/b.
mellékletének összehasonlítása során kitőnik, hogy valamennyi normatíva tekintetében
jelentıs csökkenés következett be. Ugyanez elmondható a feladathoz kötött szociális
normatívák esetében is. A költségvetési hiány összegével kapcsolatban elmondta, hogy ez az
összeg abszolút értékben kevesebb, mint a tavalyi. A költségvetési hiány, jelen esetben egy
olyan számítási végeredmény, amit a költségvetési törvény 7. számú melléklete alapján
készítettek el. Ez az összeg az ÖNHIKI támogatáshoz készített számítások alapján került
meghatározásra. Ennek megfelelıen a koncepcióban a dologi kiadásokat 3,1 %-kal növelt
összegben, az önkormányzat helyi rendelete alapján biztosított szociális ellátásokat az
ellátottak pénzbeli juttatását ugyanolyan összegben, mint a 2009. évi teljesítés, mőködési célú
támogatásainkat, illetve a mőködési célú pénzeszköz átvételeket, támogatás értékő bevételeket
és az intézményi mőködési bevételeket 4,1 %-kal növelt összegben lehetett betervezni. A
dologi kiadásokat 3,1 %-kal engedték megemelni, szemben az intézményi mőködési
bevételekkel, aminé 4,1 %-os volt az emelés. A tervezés alapja mind a kiadásoknál, mind a
bevételeknél a 2009. évi teljesítés volt. Az elmúlt évben a kiadások teljesítéséhez a
rendelkezésre álló pénzösszeg igen korlátozott volt, így nem tudtak annyit elkölteni, mint
amennyi az elıirányzatokban szerepelt. A költségvetés tervezésében valamennyi
intézményvezetı kivette a részét, hiszen nemcsak a tervezés jelentett komoly feladatot, hanem
az új szakfeladatrend bevezetése és a régi szakfeladatok átkonvertálása.
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy a civil szervezetek támogatása beépítésre került a
költségvetési rendeletbe. Idıközben érkezett a Kenderesi Vívósport Egyesülettıl egy kérelem,
melyben mőködésükhöz kérnének önkormányzati támogatást. Igen ritka sportról van szó,
ezért úgy gondolja, hogy mindenképpen támogatni kell a kenderesi fiatalok sportolási
lehetıségét. Javasolta az egyesület 30 e forintos támogatását.
BORDÁS JÓZSEF érdeklıdött, hogy a Vasutas Települések Szövetsége mőködik-e?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mőködı szervezetrıl van szó. Visszatérve a lakhatással kapcsolatos
kérdésére elmondta, hogy valószínő a miskolci szabályozás önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra vonatkozik, tudomása szerint a magántulajdonú ingatlanok esetében ezt az
önkormányzat nem szabályozhatja.
VÁRI IMRE az Áht. 75. §-a mondja ki, hogy a hitelfelvételi hatásköröket a költségvetési
rendeletben kell szabályozni, ezért célszerőnek tartja, a folyószámlahitel felvételével
kapcsolatos hatáskör beépítését.
ESZTERÓ IMRÉNÉ a Bőnmegelızési Alapítványról érdeklıdött.
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KIRÁLY BARNA: a Bőnmegelızési Alapítványt a Karcagi Rendırkapitányság mőködteti, de
valószínő, hogy ebben az évben meg fog szőnni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta a Bőnmegelızési Alapítvány támogatása helyett a Vívósport
Egyesület és a két egyház támogatását.
BOGDÁN PÉTER javasolta a Vívósport Egyesület 50 e Ft-os, a katolikus egyház 50 e Ft-os
és a református egyház 50 e Ft-os támogatását.
MAGYAR ISTVÁN: a bőnmegelızést segítı helyi civil szervezetek a rendırırs kialakítása
után az ırsparancsnok koordinálásával végzik tevékenységüket.. Értesülései szerint, az
ırsparancsnok megkérte a Bőnmegelızési Csoportot, hogy ne folytassák tevékenységüket.
Érdeklıdött, hogy ténylegesen mőködik-e ez a csoport.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy a képviselı-testület kérjen tájékoztatást a
Bőnmegelızési Csoport munkájáról, és annak függvényében biztosítsa a 2010. évi támogatást,
és szintén kérjen tájékoztatást az ırsparancsnok úrtól is az irányítása alá tartozó civil
szervezetek tevékenységérıl.
KROKAVECZ LÁSZLÓ kérte, hogy a soron következı önkormányzati ülésen a képviselıtestület kapjon részletes tájékoztatást a szociális kártya bevezetetésének feltételeirıl, a
lakhatási rendelet szabályozási lehetıségeirıl, a szennyvíziszap kezelés módjáról, valamint a
fejlesztési, pályázati lehetıségekrıl..
BOGDÁN PÉTER szavazásra tette az önkormányzat 2010. évi nem normatív, mőködési célú
támogatásaival kapcsolatban elhangzott módosító javaslatokat, mely szerint a Bőnmegelızési
Alapítvány részére nem biztosítja a 150 e Ft támogatást. A Kenderesi Vívósport Egyesültnek
50 e Ft, a római katolikus egyháznak 50 e Ft, a református egyháznak 50 e Ft támogatást
biztosít.
A képviselı-testület az elhangzott módosításokat 14 fı egyhangú szavazatával elfogadta.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormány 2010. évi
költségvetésérıl szóló elıterjesztést, és 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet
alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
5/2010.(II.18.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról
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(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. február 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kapcsolódva a költségvetéshez elmondta, hogy a képviselı-testületnek
minden évben felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
rendeletét. Az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét figyelembe véve célszerőnek tartja a
tiszteletdíjat változatlan összegben elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 14 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
6/2010.(II.18.) rendelete
a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. február 10.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı
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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 az 1/2010.(I.19.) Önkormányzati miniszteri rendelet pályázati lehetıségérıl
BOGDÁN PÉTER az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet lehetıséget biztosít közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztésére. A rendelet szerint intézményenként maximum 20
millió forintos támogatás igényelhetı. Új szabály, hogy az idei évben egy pályázó legfeljebb 1
óvoda vagy 1 általános iskolai intézmény fejlesztésére pályázhat. Hasonló konstrukcióra a
tavalyi évben is pályázott az önkormányzat, sajnos akkor a pályázat nem nyert. Az
elıterjesztés két lehetıséget vázol fel, az egyik az Óvodára, a másik az Általános Iskolára
vonatkozik. Kéri a Képviselı-testületet, megvitatás után döntsön a pályázatok benyújtásáról.
Hozzászólások
BORDÁS JÓZSEF arról érdeklıdött, hogy „fontossági” tanulmány készült-e?
DR ALMÁSSY ANTALNÉ a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság korábban már felmérte az intézmények állapotát, így a bizottság tegyen javaslatot
arra, hogy melyik intézmény fejlesztésére pályázzanak.
KROKAVECZ LÁSZLÓ az intézmények állapotának felmérése során a bizottság
sorrendiséget nem állított fel. Kérdése az, hogy amennyiben az Általános Iskola pályázatát
támogatja a képviselı-testület, sikeres pályázat esetén a tetıtér beépítés mellett az épület utcai
részének valamilyen szintő javítását meg tudják-e oldani, mivel nagyon rossz állapotban van
a tetıszerkezet és a homlokzat is.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Általános Iskola részérıl nagyon örülnének, ha megvalósulna a 2.
számú épület tetıtér beépítése, ugyanakkor az épület utcai része életveszélyes a csatorna rossz
állapota miatt, a vakolat beázik, és hull. Úgy gondolja, hogy meg kellene vizsgálni a csatorna,
illetve homlokzatjavítás, nyílászáró csere, valamint a főtéskorszerősítés lehetıségét is. Kérése
az, hogy készüljön egy komplett felújítási terv az épületre vonatkozóan, hogy a késıbbiekben
pályázni tudjanak felújításra.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjai a
helyszínen gyızıdtek meg arról, hogy az épület milyen állapotban van. Akkor sem értette,
hogy miért a tetıtér beépítést szerette volna az iskola akkori vezetése megvalósítani, mivel az
épület utcai része nagyon rossz állapotban van.
NAGYNÉ LENGE MARGIT :azzal, hogy az Általános Iskola 3. számú épülete átadásra
került a középiskola részére, zsúfoltan férnek csak a meglévı épületekben, szaktantermük
nincs. Amennyiben csoportbontásban dolgoznak, - például nyelvi órákon – a gyerekek abba
az osztályba mennek be, ahonnan az osztály testnevelés órára megy. Véleménye szerint az
egész épület felújításra szorul. Kérdezi, hogy amennyiben most az Általános Iskola pályázatát
támogatja a Képviselı-testület, a késıbbiekben lesz-e lehetıség az épület teljes felújítására?
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MAGYAR ISTVÁN arról érdeklıdött, hogy miért csökkenti az esélyét a teljes épület
felújításnak az, hogy- sikeres pályázat esetén - a tetıtér beépítéssel tantermek kerülnek
kialakításra?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ez minden esetben a pályázat kiírásától függ. Jelen esetben a
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére lett kiírva pályázat, és csak erre lehet
pályázni.
OROSZ MIHÁLY megerısíti az elızı hozzászólást. A pályázat kiírásától függ, hogy mire
tudnak pályázni. A tavalyi évben is pályáztak, sajnos akkor a pályázat nem nyert. Úgy
gondolja, hogy ezzel a lehetıséggel élnie kellene az önkormányzatnak.
CSEH JUDIT: kérdése az volt, hogy van-e az önkormányzatnál pályázat figyelés, valamint
rendelkezik-e a két intézmény teljes felújítási tervvel?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Polgármesteri Hivatalnál pályázati csoport mőködik, aljegyzı úr
irányításával.
FODOR IMRE: az iskola tetıtér beépítése során két csoportszoba, valamint egy tanterem
kerülne kialakításra, a kiszolgáló helyiségekkel (folyosó, WC, lépcsıház). A tervek az iskola
vezetése által elıterjesztett igény alapján készültek.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy mikor lesz a pályázat elbírálva?
OROSZ MIHÁLY: a pályázat az elkövetkezendı hónapokban elbírálásra kerül.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: lehet, hogy megvalósul az Általános iskola tetıtér beépítése,
ugyanakkor a régi épület, valamint az Óvoda régi épülete összedıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Óvodai Egység vezetıjét kérdezte, hogy statikus megvizsgálta-e
már az Óvoda épületét?
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: még nem történt meg a vizsgálat. Az Óvodai Egység 3-4 éve
rendelkezik felújítási tervvel. Korábban is kérte a Képviselı-testülettıl, hogy ne hagyják ezt
az épületet olyan sorsra jutni, mint a bánhalmi óvodát. Szükségük van az épületre, melynek
felújítását nagyon indokoltnak látja.
MAGYAR ISTVÁN bizottsági bejáráson vizsgálták meg az épületeket. Az Általános Iskola 2.
számú épületének hátsó, udvari része viszonylag jó állapotban van. Az iskola vezetésérıl azt a
tájékoztatást kapták, hogy a padlástér 10 évvel ezelıtt fel lett újítva. Statikus vizsgálata
alapján a tetıtér beépítés is megvalósítható. Az épület utca felıli része viszont katasztrofális
állapotban van. Szeretné, ha minél elıbb döntés születne arról, hogy az utcai épületrészt a
tetıszerkezettel együtt meg kell erısíteni, mert szerinte az életveszélyes.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a döntés elıtt elmondta, hogy a 3. számú épület átadásával nagyon
összezsúfolódtak a két épületbe, és helyszőkében vannak. Szükség lenne a tetıtér beépítésre.
A fejlesztı foglalkozásokat nem tudják megfelelı helyen tartani, a nevelıi szoba kialakítása
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sem megoldott. Ezzel együtt a régi szárny felújítása is nagyon indokolt lenne. Amennyiben a
pályázatot az iskola adhatja be, és sikeresen fog pályázni, akkor sok problémájuk
megoldódna. A régi épületszárny felújításához a terveket szükségesnek látja elkészíttetni,
ahhoz, hogy a jövıben pályázni tudjanak. Ezzel egy idıben folyamatosan végezni kellene a
szükséges csatorna, vakolat, és egyéb javításokat is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Szent István út 33. szám alatti ingatlan bontása árverés útján nem járt
sikerrel. A szakemberek szerint az épületben nagyon sok használható faanyag van.
Véleménye szerint a bontás során kikerülı anyag felhasználásával el lehet végezni a
legsürgetıbb javításokat, de szükségesnek látja a teljes felújításra vonatkozó terv elkészítését
is.
PARDI SÁNDOR véleménye szerint a csatornajavítás közcélú munkások bevonásával,
megfelelı irányítás mellett megoldható lenne.
SZATMÁRI TIBOR: azt kérdezte, hogy a pályázható 20 millió Ft futja-e a tetıtér beépítés
költségét?
FODOR IMRE a költségvetés a tavalyi évben készült. A beruházás költsége várhatóan a
pályázható összeg keretébe belefér.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta, hogy ebben az évben az Óvoda pályázatát adják be, a jövı
évben pedig mindenképpen az iskola pályázatát támogassák. Addig készítsék el a felújítási
tervet, és mérlegeljék, hogy a tetıtér beépítés, vagy a felújítás sürgetıbb feladat.
CSATÁRI LAJOS szilárd meggyızıdése, hogy összefogás és közös áldozatvállalás nélkül
nem érnek el eredményt. Azt gondolja, hogy – hozzá hasonlóan – többen adakoznának
közösségi célokra. Gondol itt pártolójegyek, „téglajegyek” vásárlására. A településen össze
kellene fogni a közösséget, és el kellene magyarázni az embereknek, hogy milyen célra várják
az anyagi hozzájárulásokat. Meggyızıdése, hogy a gyerekek érdekében többen is
segítenének. Meg kellene mozgatni a viszonylag jó módú embereket, akik készek lennének
áldozatvállalásra a meglévı problémák megoldásához. A maga részérıl már most felajánlja
anyagi segítségét.
VERESNÉ NAGY MARGIT: külsı szemlélıként mind a két pályázat benyújtását fontosnak
tartja, ezért nem lehet igazságos döntést hozni. Korábban már javasolta, hogy a Mővelıdési
Ház épületének felújítását is a szülık összefogásával próbálják végezni.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ az a véleménye, hogy szakemberekkel meg lehetne csináltatni a
2. számú épület külsı részének, fal és tetıszerkezetének javítását. Javasolja, hogy pályázzon
az iskola a tetıtér beépítésre, az utcai rész javítását pedig végezzék el Az iskola pályázatát
támogatja, hogy megoldódjon a gyerekek elhelyezési problémája. A „téglajegyet” jó ötletnek
tartja. Akik Kenderesen laknak évtizedek óta, jól tudják, hogy a helybeliek sokat szoktak
adakozni, megfelelı célra. Úgy látja, hogy mindenki megpróbálja kivenni a részét az
áldozatvállalásból.

-

15 –

BOGDÁN PÉTER a maga részérıl két szempont miatt tartaná fontosnak az iskola pályázatát
támogatni. Egyrészt azért, mert a tavalyi évben átadásra került a 3. számú épület a
középiskola részére, ezáltal a két épületben kerültek elhelyezésre a gyerekek, mozgásterük
lecsökkent. A tetıtér beépítést évek óta szeretnék megvalósítani, s most a pályázat lehetıséget
biztosíthatna a megvalósításra. A maga részérıl az elıterjesztés „B” változatát támogatja.
Szavazásra tette a két határozati javaslatot.
Az Óvodai Egység épületének fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot a Képviselıtestület 2 támogató szavazattal, 6 ellenvélemény és 6 tartózkodás mellett elvetette.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával, 1
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 20/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
Pályázat benyújtására az 1/2010 (I. 19.) ÖM rendelet által meghirdetett keretre
az Apáczai Csere János Általános iskola 2. számú épületének fejlesztésére.
Kenderes Város Önkormányzata az Apáczai Csere János Általános iskola 2. számú
épületének fejlesztési pályázatáról szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra
pályázatot kíván benyújtani támogatás elnyerésére.
A beruházás önerejét az önkormányzat Kenderes Város Önkormányzat 2010. évi
költségvetése terhére biztosítja az alábbi bontásban:
Pályázati támogatás 90%
19.800.000Önerı (10%)
2.200.000Összesen:
22.000.000Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, 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
Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervének
elfogadása
BOGDÁN PÉTER az önkormányzatnak minden év február 15-ig kell a Közfoglalkoztatási
Tervet elkészíteni. A múlt héten a Szociális Kerekasztal ülésén vitatták meg a 2010. évi
Közfoglalkoztatási terv tervezetét. Az elmúlt évben 266 fı közcélú és 15 fı közhasznú fı
foglalkoztatását oldották meg. Az idei évben 279 fı közcélú és 8 fı közhasznú munkás
bevonását tervezik. Összességében megállapítható, hogy az „Út a munkához” program a
tavalyi évben elérte a célját, mivel közel 300 foglalkoztatott végzett köztisztasági, illetve az
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intézményeknél egyéb feladatokat. A Szociális Kerekasztal a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasolja a Közfoglalkoztatási Tervet.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ a tervben szerepel, hogy felzárkóztató 8. osztályos képzés nem indul,
mert a 35 éven aluli 8 osztályt nem végzettek létszáma nem éri el a képzés indításához
szükséges számot, ugyanakkor a 3. számú táblázat tartalmazza, hogy 8 általános nem végzett,
35 év alattiak száma 45 fı. Arról érdeklıdött, hogy mennyi a szükséges létszám a képzés
indításához?
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: az általános iskolát nem végzettek között vannak
olyanok, akik a 6. illetve 7. osztályt sem végezték el, ezért nem volt meg a szükséges létszám
a képzés indításához.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Munkaügyi Központ vezetıjének tájékoztatása alapján az elmúlt
évben a programhoz kapcsolódó képzések nem indultak be, az idei évben is csak az év
második felében várható indításuk.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: a Munkaügyi Központtal kapcsolatot tartanak, és
tájékoztatásuk szerint kevesebb azoknak a száma, akiknek csak a 8. osztálya nincs meg, mint
azoknak a száma, akiknek a 6, és 7. osztály is hiányzik, és sokan vannak olyanok, akik 3vagy 4 osztályt végeztek csak. Ezeknek az embereknek felzárkóztató képzést kellene indítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képzési tervbe pótolni fogják a felzárkóztató program beépítését.
Biztos, hogy adott létszámnak kell lenni ahhoz, hogy beinduljon a képzés. Amennyiben a
felzárkóztató programot beindítják, mindenkit nyilatkoztatni kell arról, hogy vállalják-e a
képzést. A képzést nem a helyi önkormányzatnak kell szervezni, hanem erre szakosodott
szervezetek fogják végezni. A tervek szerint az idei évben hentes, húsfeldolgozó, kımőves,
ács szakmába indul képzés.
ESZTERÓ IMRÉNÉ javasolta, hogy a szociális tevékenységek végzéséhez idıs, egyedülálló
emberek segítségnyújtásához is vegyék igénybe a programban résztvevıket. Javasolta
továbbá, hogy utak, járdák javítása, építése céljából is kerüljenek bevonásra közmunkások.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA a Területi Gondozási Központban felmérték az idısek
ilyen irányú kérését, és jelenleg is végeznek segítségnyújtást az idıs embereknek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tervek szerint Bánhalmán közmunkások fogják a Ságvári úton a
járdát elkészíteni. Az intézményeknél jelenleg is dolgoznak közmunkások festı, karbantartó,
kımőves munkakörökben.
MAGYAR ISTVÁN: felmerült, hogy a 3, illetve 4 osztályt végzettek számára felzárkóztató
képzést kellene szervezni. Nem érti, hogy mire irányul ez? Érdemes lenne ezzel a dologgal
bıvebben foglalkozni.
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CSATÁRI LAJOS a klasszikus hatékonysági mutatókkal lehet mérni ezt a tevékenységet is.
Javasolja, hogy ezen a téren próbáljanak elıbbre lépni, vagyis olyan tevékenységet kellene
szervezni, amely piacképes termék elıállítását eredményezi. Ilyennek látja például a
seprőkészítést. A termékek értékesítésére a Magyarok Vására is lehetıséget adhat. Nagyon
fontos lenne, hogy az önkormányzat törvényes jogával tudna élni, mivel vállalkozási joga is
van. Gyakorlati példaként említette a vizes árkok közötti átfolyó készítését. Nagy segítséget
jelentene, ha a közmunkások ezt elvégeznék. A lényeg az, hogy be kellene ıket vonni az
értéktermelı tevékenységbe. A gazdaság fellendítése mindennél fontosabb lesz az
elkövetkezendı években, és ez a képzésben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Kérdésként tette
fel a jegyzı asszonynak, hogy a magánvállalkozóknak
segíthetnek-e közhasznú
munkavállalók?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az idei évtıl van arra lehetıség, hogy vállalkozók is foglalkoztathatják
a program résztvevıit, ezt a vállalkozónak kell igényelni a Munkaügyi Központtól. A
település belvizes részén meg kell oldani az átereszek elhelyezését, ebben is közremőködnek a
munkások. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy 3 fı közfoglalkoztatás-szervezı
foglalkoztatására nyújtottak be pályázatot, mert úgy ítélik meg, hogy ilyen magas számú
foglalkoztatáshoz szükség van 3 fı munkaszervezıre. Sajnos a bérüket a jelenleginél 25-30
ezer Ft-tal kevesebbe állapítja meg a pályázat. Meg fogják keresni a lehetıségét annak, hogy
az önkormányzat költségvetésébıl tudják biztosítani az ehhez szükséges forrást.
Kuczeráné Sípos Judit a szavazás elıtt eltávozott, így a jelenlévı önkormányzati
képviselık száma 12 fı.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010.
évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét, és 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 21/2010.(II.10.)Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2010.évre vonatkozó Közfoglalkoztatási tervének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
2010. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét, melyet a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogad.

Errıl: 1./ Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Szolnok, Liget út 6.
2./ Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltsége
Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
é r t e s ü l n e k.
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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 a szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a szavazatszámláló bizottság tagjait, illetve a póttagokat az
országgyőlési képviselık általános választásának kitőzését követıen a Képviselı-testület
választja meg. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a következı általános
választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. Az elmúlt négy évben a
szavazatszámláló bizottságok munkájával személy szerint nagyon meg volt elégedve. Minden
taggal egyeztetett arról, hogy a továbbiakban számíthat-e munkájukra. Néhányan – más
irányú elfoglaltságuk miatt – nem tudták vállalni. Az elıterjesztésben javasolt személyek
vállalják a tagságot. A választójogi törvény nem írja elı kötelezı erıvel a kisebbségi választás
szavazókör tagjainak mostani megválasztását, de nem zárja ki, hogy aki most póttagként kerül
a bizottságba, az akkori szavazáson rendes tagként szerepeljen. Ebbıl adódik néhány személy
esetében az átfedés.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 22/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási iroda
vezetıjének a szavazatszámláló bizottságok tagjaira, és póttagjaira tett javaslata
alapján, az alábbi személyeket választotta meg a szavazatszámláló bizottság tagjainak,
póttagjainak:
1.

számú szavazókör (címe: Kenderes, Szent István út 56.)
Tagok:

Koncz Erzsébet Kenderes, Jókai út 5.
Szél János Kenderes, Felsıföldi út 19.
Lukács Józsefné Kenderes, Szent István út 84/a.
Lırinczné Ferenczi Judit Kenderes, Lehel út 16.
Balogné Pigler Ilona Kenderes, Szent István út 94.
Póttagok: Ladányiné Zabolai Anna Kenderes, Martinovics út 65.
Vízi Anikó Kenderes, Arany János út 51/a.

2. számú szavazókör (címe: Kenderes, Szent István út 60.)
Tagok:

Dr. Gaszparjan Karen Kenderes, Rákóczi út 38.
Lengyel Imréné Kenderes, Felsıföldi út 16.
Pádár Mihályné Kenderes, Felsıföldi út 41.
Póttagok: Andrási Viktória Kenderes, Vörösmarty út 4.
Deák Zoltánné Kenderes, Jókai út 10.
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3. számú szavazókör (címe: Kenderes, Szent István út 40.)
Tagok:

Andrási Miklós Kenderes, Bocskai út 10/a.
Farkas Györgyné Kenderes, Dózsa Gy. út 16/a.
Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55.
Póttagok: Erdei Józsefné Kenderes, Arany J. út 57.
Baranya Eszter Kenderes, Honvéd út 38.

4. számú szavazókör (címe: Kenderes, Szent István út 33.)
Antal István Kenderes, Felsıföldi út 33.
Ferenczi Lászlóné Kenderes, Kossuth L. út 41.
Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 15.
Póttagok: Kissné Körmös Piroska Kenderes, Ifjúság út 1/1.
Szabó Zoltánné Kenderes, Virág út 48.

Tagok:

5. számú szavazókör (címe: Kenderes- Bánhalma, Ságvári út 64.)
Tagok:

Farkasné Kota Ilona Bánhalma, Ságvári E. út 42/a.
Baranyiné Molnár Erika Bánhalma, Dékány J. út 8.
Veresné Ferenczi Gabriella Bánhalma, Dékány J. út 2.
Póttagok: Szatmári Ibolya Bánhalma, Vörös Hadsereg út 28/a.
Veresné Czudor Mária Kenderes, Felsıföldi út 22.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásán mőködı
6. számú szavazókör ( címe: Kenderes, Szent István út 41.)
Tagok:

Kissné Körmös Piroska Kenderes, Ifjúság út 1/1.
Szabó Zoltánné Kenderes, Virág út 48.
Oszlánczi Sándor Kenderes, Somogyi B. út 15.
Póttagok: Bencze Sándorné Kenderes, Virág út 3.
Demeter Csilla Kenderes, Táncsics út 6.

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
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 23./2010.(II.10.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Vízmő
alapító okiratáról szóló 119/2009.(V.27.) Kt. számú határozatának módosításáról
az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okiratban szereplı
„XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2009.
december 31-ig:” szövegrész helyébe a következı szövegrész lép:
„ XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:
3600001
3700001
3811031
3812021
4120003
4221001
4291001
4311003
4312003
4321003
4322003
4329003
4331003
4332003
4333003
4334003
4339003
4391003
4399003
5221103
5221303
6820023
7500001
7730003
8110001
8130001
8414031
9603021

Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakó épület építése
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Vízi létesítmény építése
Bontás
Építési terület elıkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, főtésszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejezı építés
Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható
szolgáltatások
Köztemetı-fenntartása és mőködtetés”
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2./

Az alapító okirat XV. pontja „Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:”
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„XV. Egyéb rendelkezések:
1. Ellátható egyéb tevékenységi kör:
o Az alaptevékenység zavartalan mőködése esetén az alaptevékenységtıl
eltérı tevékenységet az államháztartás körébe tartozó szervezet vagy
természetes személy részére végezhet.
o Biztosítja a Városháza és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó
költségvetési szervek közül (Mővelıdési Ház, Városi Könyvtár, Óvodai
Egység, Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat) hibaelhárítási-, főtési- és üzemeltetési feladatainak
ellátásához szükséges karbantartási eszközöket, szerszámokat,
berendezéseket, jármőveket és ennek személyi feltételeit.
o A szabad kapacitás hasznosítása érdekében a tárgyi eszközöket
bérbeadhat.
2. Mőszaki szolgáltatás keretében:
o gondoskodik az épületek állagának megóvásáról,
o mőszaki készenlétet biztosít,
o a feladatok ellátására szakmunkásokat alkalmaz, gépjármőveket
üzemeltet.”

3./

Az alapító okiratban szereplı „XVI. A feladatellátást szolgáló vagyon
megnevezése:
Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévı
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. A
használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanra terjed ki:
Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.
hrsz: 1148.
Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat
Használója, kezelıje: Kenderes Város Vízmő” szövegrész helyébe a következı
szövegrész lép:
„XVI. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a következı
módon rendelkezik:
o az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a
tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja, úgy hogy az
épületek, és telkek használati joga az intézményt illeti meg,
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o az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett
tulajdonosként az intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik az
önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete szerint,
o gondoskodik a gazdálkodással, mőszaki ellátással összefüggı
szolgáltatási szerzıdések megkötésérıl, azok érvénybe tartásáról,
o biztosítja a munka-és tőzvédelmi elıírások, valamint egyéb
szabványossági elıírások betartásának feltételeit
A használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki:
Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Szennyvíztisztító telep Kenderes, İs gyep 1.
Vízmő telep Kenderes
Vízmő telep Bánhalma

hrsz: 1148
hrsz:0230/10
hrsz: 425/3
hrsz: 1870/2

Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat
Használója, kezelıje: Kenderes Város Vízmő”
4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. március 1-tıl lép hatályba, ezzel egyidejőleg
Kenderes Város Önkormányzatának 119/2009.(V.27.) Kt. számú határozata
hatályát veszti.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 56.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5./ Irattár

értesülnek.
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23/2010.(II.10.) Kt. számú határozat melléklete
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5331 Kenderes, Szent István út 56.
Tel/fax: 06-59/328-206
E-mail: vizmu@kenderes.hu

ALAPÍTÓ OKIRAT
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kenderes Város Vízmő számára a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és
15-18. §-a, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.
rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

I.

A költségvetési szerv neve:

Kenderes Város Vízmő

Székhelye:

5331 Kenderes, Szent István út 56.

III.

Létrehozásának idıpontja:

2005. január 1.

IV.

Illetékességi, mőködési területe:

Kenderes város közigazgatási területe

Alapító jogutódja és fenntartó szerve,
az alapítói jog gyakorlója és székhelye:

Kenderes Város Önkormányzat
5331 Kenderes, Szent István út 56.

II.

V.

VI.

VII.

Irányító és felügyeleti szerve,
Székhelye:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete
5331 Kenderes, Szent István út 56.

A költségvetési szerv jogállása:

önállóan mőködı költségvetési szerv

VIII.

Bankszámla rend:

önálló bankszámlával rendelkezik,
melynek száma: 11745080-15577207

IX.

MÁK törzsszáma:

577203

X.

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján határozatlan idıre bízza meg,
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.
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A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
o Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
o Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
o Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló
1959. évi IV. törvény az irányadó.
XI.

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján
biztosítja a településen az egészséges ivóvíz ellátását.

XII.

A költségvetési szerv besorolása:
1. Tevékenység jellege alapján:

közszolgáltató költségvetési szerv

2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézet

3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:
o Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
o Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı
gyakorolja. Az intézmény elsısorban szakmai célú költségvetési kerettel
rendelkezik, melyek felett szakmai teljesítésigazolással és felelısséggel
rendelkezik.
4. Alaptevékenysége:
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a vízügyi feladatok ellátását nem
haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító általános
felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Fı tevékenysége:
5. TEÁOR szerint:

3600

6. Alapvetı szakágazati besorolása: 360000

XIII.

7. Tevékenység típusa:

alaptevékenység

A mőködés idıtartama:

A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre.

-

XIV.

Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:
3600001
3700001
3811031
3812021
4120003
4221001
4291001
4311003
4312003
4321003
4322003
4329003
4331003
4332003
4333003
4334003
4339003
4391003
4399003
5221103
5221303
6820023
7500001
7730003
8110001
8130001
8414031
9603021

XV.
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Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakó épület építése
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Vízi létesítmény építése
Bontás
Építési terület elıkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, főtésszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejezı építés
Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat-egészségügyi ellátás
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Köztemetı-fenntartása és mőködtetés

Egyéb rendelkezések:
3.

Ellátható egyéb tevékenységi kör:
o Az alaptevékenység zavartalan mőködése esetén az alaptevékenységtıl eltérı
tevékenységet államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes
személy részére végezhet.
o Biztosítja a Városháza és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetési
szervek közül (Mővelıdési Ház, Városi Könyvtár, Óvodai Egység, Területi
Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) hibaelhárítási-,
főtési- és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges karbantartási
eszközöket, szerszámokat, berendezéseket, jármőveket és ennek személyi
feltételeit.
o A szabad kapacitás hasznosítása érdekében a tárgyi eszközöket bérbe adhat.

-
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Mőszaki szolgáltatás keretében:
o gondoskodik az épületek állagának megóvásáról,
o mőszaki készenlétet biztosít,
o a feladatok ellátására szakmunkásokat alkalmaz, gépjármőveket üzemeltet.

XVI.

A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyontárgyakkal a következı módon
rendelkezik:
o az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi
jogokat az önkormányzat gyakorolja, úgy hogy az épületek, és telkek
használati joga az intézményt illeti meg,
o az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
rendelkezik
az
önkormányzat
intézmény
egyszemélyi
vezetıje
vagyongazdálkodási rendelete szerint,
o gondoskodik a gazdálkodással, mőszaki ellátással összefüggı szolgáltatási
szerzıdések megkötésérıl, azok érvénybe tartásáról,
o biztosítja a munka-és tőzvédelmi elıírások, valamint egyéb szabványossági
elıírások betartásának feltételeit.
A használati és hasznosítási jog az alábbi ingatlanokra terjed ki:
Kenderes Város Vízmő 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Szennyvíztisztító telep Kenderes, İs gyep 1.
Vízmő telep Kenderes
Vízmő telep Bánhalma

hrsz: 1148
hrsz:0230/10
hrsz: 425/3
hrsz: 1870/2

Tulajdonosa: Kenderes Város Önkormányzat
Használója, kezelıje: Kenderes Város Vízmő
Ezen ALAPÍTÓ OKIRATOT Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete
23/2010.(II.10.)Kt. számú határozatával hagyta jóvá, ezzel egyidejőleg Kenderes Város
Önkormányzatának 119/2009.(V.27.) Kt. számú határozata hatályát veszti.
Az alapító okirat hatályba lépésének idıpontja: 2010. március 1.
Kenderes, 2010. február 10.

Bogdán Péter
polgármester

Pádár Lászlóné
jegyzı
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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
A Városi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyása
Szóbeli kiegészítést tett Bordás József.
BORDÁS JÓZSEF az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság legutóbbi ülésén
véleményezte a Városi Könyvtár alapdokumentumait, melyet a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasol.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
A Városi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
a Városi Könyvtár alapdokumentumait, melyet a jegyzıkönyv melléklete
szerinti formában és tartalommal jóváhagy.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Városi Könyvtár vezetıje, Helyben
3./ Irattár
é r t e s ü l n e k.

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 külterületén a 0339.n hrsz-ú „Kakat” belvízcsatorna és 0386
hrsz-ú XL belvízcsatorna egyes szakaszainak haszonkölcsön szerzıdésérıl
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre.
FODOR IMRE: a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság pályázatot
kíván benyújtani a Kakat belvízcsatorna rekonstrukciójára, ez azt fogja jelenteni, hogy a
meder vízszintjét próbálják csökkenteni kb. fél méterrel. A Kakat hídnál fognak betenni plusz
átereszt, ezáltal mind a két irányba meggyorsul a belvíz levezetése. Ezek a csatornaszakaszok
mindig a Vízügyi Igazgatóság kezelésében voltak, de a tulajdonjogot a Földhivatal –
vélhetıen a saját belsı adminisztrációs tévedése folytán az önkormányzat részére jegyezte be,
errıl most szereztek tudomást. Tárgyalásokat folytattak a Vízügyi Igazgatósággal a
területcsere ügyében, amely további egyeztetéseket igényel.
Hozzászólások
MAGYAR ISTVÁN arról érdeklıdött, hogy pontosan hol van ez a mederszakasz?

-
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FODOR IMRE a kérdéses terület a Vasúti hídtól Füleki puszta irányában van.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 25/2010.( II. 10.) Kt. számú határozata
a Kenderes külterületén lévı 0339. hrsz-ú „Kakat” belvízcsatorna és 0386. hrsz-ú XL-es
belvízcsatorna egyes szakaszaira vonatkozó haszonkölcsön szerzıdésérıl.
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Kenderes Város
Önkormányzata tulajdonát képezı 0339. hrsz-ú „Kakat” belvízcsatorna (27+200-28+850
szelvények közötti) 1650 fm hosszú és a 0386. hrsz-ú XL-es belvízcsatorna (0+430-2+000
szelvények közötti) 1570 fm hosszú szakaszait ingyenes használatba adja a Közép-TiszaVidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak (Szolnok, Ságvári krt. 4.) a
jegyzıkönyv mellékletét képezı haszonkölcsön szerzıdés szerint.
A szerzıdés aláírásával és az ingatlan cserével kapcsolatos további tárgyalások
kezdeményezésével megbízza Bogdán Péter polgármestert.
Errıl:
1./Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Közép- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
5000 Szolnok, Ságvári krt. 4
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

10. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatói állására benyújtott
pályázatról
BOGDÁN PÉTER mind a Bíráló Bizottság, mind az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport
Bizottság véleményezte a benyújtott pályázatot és megismerkedett a pályázó elképzeléseivel,
szakmai programjával. Felkérte Dr Almássy Antalnét, ismertesse a Bíráló Bizottság
véleményét.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ a Képviselı-testület 12/2010.(I.26.) Kt. számú határozatával
Bíráló Bizottságot hozott létre, a Mővelıdési Ház igazgatói munkakörére pályázók személyes
meghallgatására. A Bíráló Bizottság február 4-én véleményezte a beérkezett pályázatot, és
megállapította, hogy tartalmas, mindenre kiterjedı pályázatról van szó. A bizottság
egyhangúan támogatta Ács Andrea Éva pályázatát.
BORDÁS JÓZSEF az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság szintén
véleményezte a benyújtott pályázatot. A bizottság megállapította, hogy igen színvonalas és
nagyon értékelhetı volt a pályázat, melyet egyhangúan támogattak.
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ÁCS ANDREA ÉVA mind a két bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a pályázatot, és
azokat az elképzeléseket, amelyeket a turizmus, illetve kulturális területen az elkövetkezendı
években elképzelt. Kicsit terjedelmes lett a pályázat, de ennyire terjedelmes az a tevékenységi
is, amelyet végeznek. Szeretné, ha a Képviselı-testület komplexen látná tevékenységüket.
Úgy gondolja, hogy pályázata reális, helyi gazdasági, társadalmi, valamint országos és helyi
turisztikai, valamint kulturális helyzetelemzésen alapul. A Mővelıdési Ház épületének
felújítása véleménye szerint is nagyon indokolt lenne. Megtörtént az épületben a villamossági
felülvizsgálat, és a szükséges felújításokat is elvégezték.
BOGDÁN PÉTER összefoglalójában elmondta, hogy nagyon sokrétő munka folyik a
Mővelıdési Házban. Ács Andrea Éva 10 éve vezeti az intézményt. Maximális elismeréssel
szólt az ott folyó munkáról Támogatja a pályázatot, Ács Andrea Éva kinevezését javasolja a
Képviselı-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Móricz Zsigmond
Mővelıdési Ház igazgatói állására benyújtott pályázatról szóló elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 26/2010.(II.10.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Ács Andrea Éva igazgatói megbízásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében
eljárva, 2010. március 1-i hatállyal, 2015. február 28-ig megbízza
Ács Andrea Éva
Kenderes, Szent István út 81. szám alatti lakost, a Móricz Zsigmond Mővelıdési
Ház igazgatói feladatainak ellátásával.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 61. § (1)
bekezdés f) pontja alapján „F” fizetési osztály 4. fizetési fokozatának megfelelıen,
havi bruttó 135.400 Ft garantált illetményben, magasabb vezetıi pótlékát a pótlékalap
225 %-ában, - 45.000 Ft-ban –, állapítja meg.
Errıl: 1./ Ács Andrea Éva Kenderes, Szent István út 81.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
5./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház, Kenderes, Szent I. út 33.
6./ Irattár
értesülnek.–

-
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Egyebek
a.)
BOGDÁN PÉTER javasolta a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító
okiratának módosítását a szennyvíz győjtése, kezelése szakfeladat bıvülése, illetve nem
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat módosítása miatt.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 27/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 188/2009.(VIII.5.) Kt. számú
határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okiratban szereplı XV. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december
31-ig:” szövegrész hatályát veszti

2./

Az alapító okirat XVI. pontja „Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:”
az alábbi szakfeladattal egészül ki:
„3700002

Szennyvíz győjtése, kezelése”

illetve a 6820023 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat
utolsó számjegye „2” módosul.
„6820022

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

3./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

4./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

5./

A határozat rendelkezései 2010. március 1-tıl lép hatályba, ezzel egyidejőleg
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozata
hatályát veszti.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Kenderes, Szent István út 27.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
5./ Irattár
értesülnek.–
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27/2010.(II.10.) Kt. számú határozat melléklete

SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
5331 Kenderes, Szent István út 27. Tel/fax: 59/328-158, Tel.: 59/328-227
˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘

ALAPÍTÓ OKIRAT
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderesi Szakiskola, Középiskola
és Kollégium számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2-4. §-a, és
15-18. §-a, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 10.
§-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./
pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
I.

A költségvetési szerv neve:

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és
Kollégium

II.

Székhelye:
Telephelye:

5331 Kenderes, Szent István út 27.
5331 Kenderes, Szent István út 41.

III.

Létrehozásának idıpontja:

1990. október 1.

IV.

Illetékességi, mőködési területe:

Kenderes közigazgatási területe

V.

Alapító jogutódja és fenntartó szerve,
az alapítói jog gyakorlója és székhelye:

Kenderes Város Önkormányzat
5331 Kenderes, Szent István út 56.

VI.

Irányító és felügyeleti szerve,
Székhelye:

VII.

A költségvetési szerv jogállása:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete
5331 Kenderes, Szent István út 56.
önállóan mőködı költségvetési szerv

VIII. Bankszámla rend:

önálló bankszámlával rendelkezik,
melynek száma: 11745080-15408174

IX.

MÁK törzsszáma:

408176

X.

OM azonosítója:

036057

XI.

A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetıt a képviselı-testület pályázat útján legfeljebb tíz évre bízza meg,
a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelıen.
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A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja a
középfokú oktatást.
XIII. A költségvetési szerv besorolása:
1. Tevékenység jellege alapján:

közszolgáltató költségvetési szerv

2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézmény

3. Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan mőködı költségvetési szerv, melynek könyvvezetési feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı
gyakorolja. Az intézményvezetı helyettesei, és a tagintézmény vezetıje az
intézményvezetı megbízása alapján látja el feladatait. Az intézmény elsısorban
szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, melyek felett szakmai
teljesítésigazolással és felelısséggel rendelkezik.
6. Alaptevékenysége:
Közszolgáltató tevékenység, melynek körében a közoktatási feladatok ellátását
nem haszonszerzés céljából feladatvégzési kötelezettséggel látja el az alapító
általános felügyelete mellett. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem
folytat.
Iskolarendszeren belüli oktatás
-

szakiskolai, szakképzési
szakközépiskolai,
gimnáziumi

Szakiskolai oktatás keretében – szakképzésre felkészítı pályaorientációt biztosító – az
általános mőveltséget megalapozó, alapvizsgára is felkészítı kilenc és tizedik
évfolyam.
Szakiskolai szakmai elméleti, gyakorlati és általános mőveltséget biztosító oktatás
keretében felkészítés az alábbi szakmákra:
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OKJ szám

Szakképesítés
megnevezése
31 7822 01
33 6201 01
33 6207 03
31 6203 05
31 6201 01
33 6280 01
31 6280 07
34 7872 01
33 6203 01
31 6203 02
33 7822 02
33 7826 01
54 3434 04
33 811 02 10000000
33 811 03 10000000
31 521 01 00103103
31 521 20 00103104
31 621 04 00000000

Falusi vendéglátó
Gazda II. (mezıgazdasági szakmunkás)
Kertész
Lótenyésztı
Mezıgazdasági gazdaasszony II.
Mezıgazdasági gépész
Növénytermesztı gépész
Lovastúra-vezetı
Belovagló
Állattenyésztı
Vendéglátó eladó
Cukrász
Vendéglátó
és
idegenforgalmi
szakmenedzser
Pincér
Szakács
Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító
Növénytermesztési
gépüzemeltetı,
gépkarbantartó
Lótartó és –tenyésztı

Iskolai
szakképzés,
szakmai
gyakorlati
képzési ideje
(év)
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2

Érettségire épülı elméleti és gyakorlati szakmai képzés

OKJ szám
52 5452 02
52 6201 01
52 7822 02
52 811 02 00000000

Szakképesítés megnevezése
Mezıgazdasági gépésztechnikus
Mezıgazdasági technikus
Vendéglátó technikus
Vendéglıs

Iskolai szakképzés,
szakmai gyakorlati
képzési ideje (év)
3
3
2
2

Tizedik osztályt végzettek részére érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás (nappali,
esti, levelezı tagozat), illetve 11., 12. évfolyamos középiskolai oktatás (ifjúsági és felnıtt
tagozata).
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A 33 7822 02 OKJ számú Vendéglátó eladó szakképesítésnél tanulószerzıdéssel nem
önkormányzati tanmőhelyben is folyik szakmai gyakorlati képzés.
Iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés
A tankötelezettségnek eleget tett személyek részére igény szerint minden olyan szakmában,
amely követelményszintjét az iskola biztosítani tudja:
− állatgondozó,
− állatartó-telepi gépész,
− állattenyésztési gépkezelı,
− aranykalászos gazda,
− biotermesztı,
− dajka,
− dísznövénytermelı,
− ezüstkalászos gazda,
− falusi vendéglátó,
− gombatermelı,
− gyógynövényismerı és termesztı, feldolgozó,
− gyorsétkeztetési eladó,
− gyümölcstermesztı,
− hegesztı,
− idegenforgalmi technikus,
− keksz és ostyagyártó,
− kerti munkás,
− lótenyésztı- szaktechnikus,
− lótenyésztı, lovastúra-vezetı,
− méhész,
− meliorációs és parképítı gépkezelı,
− mezıgazdasági agrárvállalkozó,
− mezıgazdasági diesel-adagoló javító,
− mezıgazdasági és hidraulikus javító,
− mezıgazdasági gépkezelı, (traktor, önjáró betakarítógép, mg.-i rakodógép, gépi fejı),
− mezıgazdasági munkás,
− mezıgazdasági targoncavezetı,
− mezıgazdasági technikus,
− mezıgazdasági vontatóvezetı (”T” kategória),
− növényvédı- és méregraktár-kezelı,
− önjáró-munkagépkezelı,
− parkgondozó,
− pincér,
− sajt- és vajkészítı,
− savanyító,
− szakács,
− szárazáru készítı,

-
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− száraztészta-készítı,
− személygépkocsi vezetı képzés ("B" kategória)
− tejkezelı,
− vendéglátó eladó,
− vendéglátó technikus,
− virágkötı,
− zöldség és főszernövény termelı,
− zöldség és gyümölcs feldolgozó,
Az alapfeladat jellemzıit tartalmazó intézményi pedagógiai program a 139/2001./VIII.9./
Kt. sz. határozattal 2001. szeptember 1-tıl hatályos. (módosítva 2006-ban)
- Az intézmény a fogyatékos, sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatását végzi
-

tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott,
enyhe fokban értelmi fogyatékos,
hiperaktív,
diszlexiás,
diszgráfiás,
diszkalkuliás.

A cigány tanulók felzárkóztató oktatása integráltan történik.
A hátrányos helyzető tanulók, differenciált foglalkozáson vehetnek részt.
A beilleszkedési, magatartási és tanulászavaros gyerekek tanulási idın kívül szervezett
foglalkoztatása, korrepetálása.
- Szakiskolai tanulóknak 9-10. évfolyamon heti 6 órában folyik a gyakorlati oktatás
iskolai tanmőhelyben.
- Szakközépiskolai 9-10. évfolyamán heti 4 órában vesznek részt gyakorlati oktatásban
a tanulók az iskola saját tanmőhelyeiben.
Felkészítés alapvizsgára, szakmai vizsgára, érettségire.
Az alapvizsga, szakmai vizsga, érettségi vizsga lebonyolítás.
Az oktatáshoz kötıdı, azt segítı tevékenység. Az intézményben tanuló fiatalok
tanulási idın kívül szervezett foglalkoztatása, korrepetálása.
Oktatási programok, módszerek kidolgozása, új oktatási programok alkalmazása.
Iskolánk hozzájárul a tanulók tankönyvellátásához, szociális helyzetüktıl függıen
(ingyenes, a hatályos rendelkezések szerint).
Az intézményben tanuló, a késıbbiekben továbbtanulni szándékozó fiatalok
továbbtanulásához, pályaválasztásához kapcsolódó tevékenység, tanácsadás.
Az igényekhez és a lehetıségekhez mérten az intézményben tanuló fiatalok szorgalmi
idı alatti kollégiumi ellátása.
Sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi nevelése, oktatása.
A kollégista diákok szabadidıs tevékenységének megszervezése.
Diáksportköri tevékenységek.
Diákvállalkozások irányítása, támogatása.
Mezıgazdasági tevékenység, tanüzemi gazdálkodás.
A kertészet, állattenyésztés, növénytermesztés, konyhaüzemeltetés során elıállított
termékek és az iskolai tanmőhelyben oktatási célra gyártott termékek értékesítése.
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−
−
−
−

A tanulók és az intézményi dolgozók étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása.
A szabad kapacitás hasznosítása érdekében a tárgyi eszközök bérbeadása.
Mőszaki szolgáltatás keretében
gondoskodik az épületek állagának megóvásáról,
raktári tevékenységet végez,
mőszaki készenlétet biztosít.
gondoskodik a farmon keletkezett szennyvíz elhelyezésérıl.
E feladatok ellátására szakmunkásokat alkalmaz, gépjármőveket üzemeltet.
Számlát vezet a kijelölt pénzintézetnél, gondoskodik a szabályszerő
pénzgazdálkodásáról. Megszervezi a számvitel- és bizonylati rendszert, biztosítja a
bizonylati fegyelem betartását, a bizonylatok megırzését. Számlaszáma: 11745080 15408174.
Gondoskodik a gazdálkodással, mőszaki ellátással összefüggı szolgáltatási
szerzıdések megkötésérıl, azok érvénybe tartásáról.
Biztosítja a munka- és tőzvédelmi elıírások, valamint egyéb szabványossági elıírások
betartásának feltételeit.
Az évfolyamok számának megjelölése:
szakiskola 9-12 évfolyam
szakközépiskola 9-12 évfolyam
gimnázium (10. osztályra épülı)
11-12 évfolyam
Engedélyezett férıhely:
Az intézménybe felvehetı maximális tanulólétszám 650 fı (maximum 35 fı
osztályonként).
Az indítandó osztályok száma a tanulólétszámtól függ.
Az intézmény csoportbontásokat alkalmaz a pedagógiai program szerint.
Diákotthoni kollégium szálláshely maximálisan 180 fı.
Fı tevékenysége:
5. TEÁOR szerint:

8022
8021

6. Alapvetı szakágazati besorolása: 802200
802100
7. Tevékenység típusa:
XIV. A mőködés idıtartama:

alaptevékenység
A költségvetési szerv határozatlan idıre jött létre

XV.
XVI. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:

5590111
5629131
5629141
5629162
5629172
5629202
8531111
8531211
8531311
8532111
8559322
8531221
8531321
8532121
8559221
0111002
0113002
0124002
0141002
0142002
0143002
0145002
0146002
0147002
0161002
0162002
0163002
3312002
3317002
5520012
5610002
6820022
8413522
8560001
8559372
3700002
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Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
Iskolai intézményi étkeztetés
Tanulók kollégiumi étkeztetése
Üdülıi, tábori étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás
Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás
Nappali rendszerő szakiskolai oktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai,
elméleti oktatás a szakképzıi évfolyamokon
Iskolai rendszeren kívüli szakmai oktatás
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakközépiskolai
oktatása
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása
Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő, szakképesítés
megszerzésére felkészítı iskolai oktatása
Nappali rendszerő iskolai oktatásban résztvevı sajátos nevelési igényő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
Gabonafélék termesztése
Zöldség féle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése
Almaterméső, csonthéjas termesztése
Tejhasznú szarvasmarha tenyésztés
Egyéb szarvasmarha tenyésztés
Ló,- léféle tenyésztés
Juh, kecske tenyésztés
Sertéstenyésztés
Baromfitenyésztés
Növénytermelési szolgáltatás
Állattenyésztési szolgáltatás
Betakarítást követı szolgáltatás
Ipari gép, berendezés javítása
Egyéb közlekedési eszköz javítása
Üdülıi szálláshely szolgáltatás
Éttermi, mozgóvendéglátás
Nem lakóingatlan érbeadása, üzemeltetés
Mezıgazdasági támogatások
Oktatást kiegészítı tevékenységek komplex támogatása
Máshova nem sorolt felnıtt oktatás
Szennyvíz győjtése, kezelése

XVII. Az intézmény bélyegzıjének hivatalos szövege:
Hosszú bélyegzı

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
5331 Kenderes, Szent István u. 27.
Tel./Fax.: 59/328-158

Körbélyegzı

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
Kenderes

- 38 XVIII. A feladatellátást szolgáló vagyon megnevezése:
Az intézmény rendelkezésére álló épületek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az
önkormányzat gyakorolja, úgy, hogy az épületek és telkek használati joga az
intézményt illeti meg.
Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az
intézmény egyszemélyi vezetıje rendelkezik.

Ezen ALAPÍTÓ OKIRATOT Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete
27/2010.(II.10.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá, ezzel egyidejőleg Kenderes Város
Önkormányzatának 188/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozata hatályát veszti.
Az alapító okirat hatályba lépésének idıpontja: 2010. március 1.
Kenderes, 2010. február 10.

Bogdán Péter
polgármester

Pádár Lászlóné
jegyzı

b.)
BOGDÁN PÉTER az ANDONOR KFT képviseletében Gál Sándorné kérelmet nyújtott be,
melyben a Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı Lángosbüfé épület vezetékes
gázbekötéséhez tulajdonosi hozzájárulást kért. Kérte, döntsenek a kérelemrıl.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 28/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület vezetékes gázbekötéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete – mint a Kenderes 1081. hrsz-ú
terület tulajdonosa – a Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület
vezetékes gázbekötéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Errıl: 1./ ANDONOR KFT 5331. Kenderes, Petıfi út 61/a
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
c.)
TAPASZTÓ SZABOLCS a Vadvirág Népdalkör ebben az évben ünnepli fennállásának 25.
évfordulóját. Ebbıl az alkalomból CD lemez kiadására kerül sor. A Népdalkör tagjai azzal a
kérelemmel fordultak a Képviselı-testülethez, hogy a lemez kiadási költségeihez támogatást
kérjenek.
BOGDÁN PÉTER a jeles évforduló alkalmából javasolja támogatásukat, a 2010-es általános
költségvetési tartalék terhére 50 ezer Ft átcsoportosítását indítványozza.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 29/2010.(II.10.) Kt. számú határozata
a 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı átcsoportosításról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
2010.évi általános költségvetési tartaléka terhére 50 ezer Ft-ot biztosít
a kenderesi Vadvirág Népdalkör fennállásának 25. évfordulójára kiadandó
CD lemez költségeinek fedezésére.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
KIRÁLY BARNA a Középtiszai MEDOSZ SK 1920-ban alakult, az idei évben ünnepli 90
éves fennállását. A jeles évforduló megünneplésérıl még nincs konkrét elképzelés, de már
elkezdték a szervezést. Arra kérik a Városnap szervezıit, hogy a városnap programján belül
keressék meg a lehetıséget a rendezvények lebonyolítására. Eddig olyan javaslatok érkeztek,
hogy kerüljön meghívásra a nıi ifjúsági válogatott, valamint a Ferencváros öregfiúk csapata.
Március 3-ig van lehetıség pályázat benyújtására a rendezvények támogatására. Mindenkit
kér, hogy ötlettel, felajánlással, javaslattal segítsék a rendezvények sikerét. Támogatják, hogy
a városnapon ne több százezer Ft-os fellépık legyenek, hanem inkább tehetséges helyi
fiatalok fellépését biztosítsák a szervezık.
CSATÁRI LAJOS folytatva a hagyományt, ismét átadja a 30-as évekbıl származó Új Idık
címő lap 50 példányát. A Mővelıdési Ház igazgatói állására érkezett pályázat véleményezése
során szóba került , hogy a múzeumi könyvtár, - ahhoz képest, hogy mekkora érték van ott nem úgy funkcionál, ahogy kellene. A Városi Könyvtár vezetıjével és a Mővelıdési Ház
igazgatójával arra a megállapításra jutottak, hogy talán érdemes lenne, ha a múzeumi
könyvtár anyagából a Városi Könyvtár átvenne néhány példányt.
A Városi Könyvtár vezetıjének átadta az 50 darab újságot.
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Röviden szólt Herczeg Ferenc munkásságáról, melynek keretében elmondta, hogy ennek a
lapnak több évtizeden keresztül fıszerkesztıje, és igen befolyásos irodalmi alakja volt.
CSEH JUDIT a kenderesi Református Egyházközség a húsvét elıtti idıszakban kiállítást
tervez olyan fényképek összegyőjtésével, amelyek az élet képei, és amelynek témája
„Szeretek Kenderesen élni”. – A kiállítás címe: „Légy örömmondó”. Azzal a kéréssel fordul
mindenkihez, hogy akinek vannak olyan felvételei, amelyek ehhez a témához kapcsolódnak,
nagyon szívesen fogadják.
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 17 óra 35
perckor bezárta.

Kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. február 10-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. -

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 10-i
ülése napirendjének elfogadásáról

18/2010.

1./ Szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó engedményezési
szerzıdés semmisségének megállapítására irányuló per indításáról

19/2010.

2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2010.(II.18.)
rendelete a képviselı-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek
költségvetési tervezésének és zárszámadás készítésének, elemi beszámolójuk
felülvizsgálatának rendjérıl és tartalmáról, valamint a költségvetési és
zárszámadási rendeletek tartalmáról
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(II.18.)
rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2010.(II.18.)
rendelete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
4./ Pályázat benyújtása az 1/2010.(I.19.) ÖM rendelet által meghirdetett
keretre az Apáczai Csere János Általános Iskola 2. számú épületének
fejlesztésére

20/2010.

5./ Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási
tervének elfogadásáról
21/2010.
6./ A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról

22/2010.

7./ Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról

23/2010.

8./ A Városi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyásáról

24/2010.
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9./ Kenderes külterületén lévı 0339. hrsz-ú „Kakat” belvízcsatorna
és 0386 hrsz-ú XL-es belvízcsatorna egyes szakaszaira vonatkozó
haszonkölcsön szerzıdésérıl

25/2010.

10/ Ács Andrea Éva igazgatói megbízásáról

26/2010.

Egyebek
a.)
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és kollégium alapító okiratának
módosításáról
27/2010.
b.)
Kenderes, Petıfi út 61/a szám alatt lévı lángossütı-büfé épület vezetékes
gázbekötéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
28/2010.
c.)
A 2010.évi általános költségvetési tartalék terhére történı
átcsoportosításról

29/2010.

