Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 24-én 14
órakor tartott, rendkívüli, nyílt ülésén. –
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almásy Antalné, Baktai Kálmán, Bordás
József, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Magyar István, Oláh József Pál,
Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: Dr Barta Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Kuczeráné Sípos Judit
Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Mikola Istvánné, a Városi Könyvtár vezetıje, Ács Andrea Éva, a
Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Süveges Lajos, Kenderes Város Vízmő
vezetıje, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
Majzikné Hanyicska Valéria, a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat megbízott vezetıje, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Bíró Csaba, a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Csatári Lajos,
Bodor Tamás meghívott, Gál Sándorné, Kántor Éva érdeklıdı, Pádár Lászlóné jegyzı,
valamint Kun Sándorné és Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. –valamint az elsı napirendi
pontnál Hubai István és dr Horuczi Mihály, a Hireltech KFT képviselıi.
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 11
fı van jelen, 3 fı bejelentéssel van távol. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy az
egyebek napirendi pontban szereplı elıterjesztést a Kenderes, Somogyi Béla út 24/1. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként való bejegyzésérıl- elsı napirendi
pontként tárgyalja a testület. A többi napirendet a meghívón szereplı sorrendben javasolja
megtárgyalni.
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem
volt.
Kenderes Város Önkormányzatának 31/2010.(II.24.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 24-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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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
Elıterjesztés a Kenderes, Somogyi Béla út 24/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan székhelyként való bejegyzésérıl
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: arról érdeklıdött, hogy jelenleg hány fı dolgozik és milyen
munkaidı beosztásban a KFT-nél?
HUBAI ISTVÁN jelenleg „próbajáratás” alatt van a cég, mert teljesen új rendszert kívánnak
beüzemelni. Ennek megfelelıen kéri a Képviselı-testületet, hogy a közeljövıben alapítandó
új cége székhelyeként a Somogyi Béla út 24/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
kerülhessen bejegyzésre. Sajnos október végén megszőnt az elızı cég, amely jelenleg
felszámolás alatt áll. Az új cég beindításához pályázni szeretnének, amelyhez szükség lenne a
székhely bejegyzésére. A cég alapító okiratának elkészítéséhez lenne szükség a telephely
engedélyre. Jelenleg 10 fı próbálja a rendszert, akik részmunkaidıben dolgoznak, 4, illetve 6
órában.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tisztázni kell a székhely és telephely fogalmát. Azt kérdezte, ha új
rendszerben kívánnak tovább mőködni, miért a cég nevét kell megváltoztatni? Vannak
fenntartásai a kérelemmel kapcsolatban. Érdeklıdött, hogy a cég telephelye hol van?
HUBAI ISTVÁN Kenderesen szeretnék, a Somogyi B. út 24/1. szám alatt ingatlanra
bejegyeztetni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben új cég alapítására kerül sor, akkor a Képviselı-testület –
a cég bejegyzését követıen – dönt az ingatlan bérbeadásáról. Azt sem közölték a cég
képviselıi, hogy milyen tevékenységet szeretnének a továbbiakban folytatni. Korábban a
Képviselı-testület is értesült arról, hogy a foglalkoztatással gondok voltak. Abban az esetben,
ha olyan cégrıl, illetve jogutódjáról lenne szó, amelyikkel probléma nem volt, és garanciát is
tudna vállalni, akkor a hozzájárulást a Képviselı-testület –minden bizonnyal – megadná.
Tekintettel arra, hogy folyamatosan gondok voltak a foglalkoztatással, óva int mindenkit attól,
hogy a bejegyzéshez hozzájáruljon.
HUBAI ISTVÁN: amióta a Hireltech KFT részben átvette az üzemeltetést a Global-Travel
KFT-tıl, és próbaüzemben dolgoznak, nem tud problémáról. Kéri jegyzı asszonyt, hogy
tájékoztassa a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült gondokról.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Polgármesteri Hivatalhoz jött olyan jelzés, hogy a Munkavédelmi
Felügyelıség ellenırzést szeretett volna végezni a cégnél, de nem jutottak be, holott ott voltak
a dolgozók. Úgy gondolja, ha a foglalkoztatás szabályszerő volt, akkor beengedték volna az
ellenıröket.
DR HORUCZI MIHÁLY a Hireltech KFT jogi képviselıjeként elmondta, hogy Kenderesen a
tevékenységet a Global-Travel KFT kezdte el 2008-ban, amelyhez a Hireltech KFT-nek,
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illetve Hubai Istvánnak soha, semmiféle köze nem volt. Amikor a cég együttmőködési
megállapodást kötött a Global-Travel KFT-vel, a problémákat is (bérleti díj és egyéb
tartozások kifizetését) meg kellett oldani. Ahhoz, hogy a tevékenység eredményesen
mőködtethetı legyen, szeretnének – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó – pályázaton részt venni.
A Hireltech KFT egy budapesti székhelyő cég, amely közel egy éven keresztül a pénzügyi
hátteret biztosította a mőködéshez de fı profilja nem ez. Mivel budapesti székhelyő cégrıl
van szó, nem felel meg a pályázati kritériumoknak, ezért kérik a Képviselı-testületet, hogy
járuljon hozzá az önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként történı bejegyzéséhez.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Global-Travel KFT megszőnt, de az önkormányzatnak még mindig
van kintlévısége, vízdíj és egyéb tartozások. Továbbra sem érti, hogy miért kell az újonnan
alapítandó cég székhelyeként a Somogyi Béla úti ingatlant megjelölni.
BOGDÁN PÉTER a jegyzı asszony által megfogalmazott aggályokkal maga részérıl is
egyetért, azon túlmenıen nem tartja szerencsésnek, hogy ugyanarra a címre, egy
megalapítandó cég kérje ismét a székhely bejegyzését.
DR HORUCZI MIHÁLY ez egy létezı gazdasági társaság, amelynek tulajdonrészét
megvásárolták. Elnézést kér, ha rosszul fogalmaztak, mivel nem újonnan megalapítandó
cégrıl van szó.
TAPASZTÓ SZABOLCS: aggályai vannak, mert ha egy cég megszőnik, akkor jó lenne tudni,
hogy hol volt a székhelye. Nagyon zavaros a dolog ahhoz, hogy állást tudjanak foglalni.
Javasolja, hogy napolják el a döntést.
BOGDÁN PÉTER arra kéri a cég vezetıit, ha a jövıben bármilyen ellenırzésre kerül sor a
cégnél, biztosítsák a lehetıségét, hogy az ellenırök bejuthassanak.
MAGYAR ISTVÁN: amennyiben a cég képviselıi eljuttatják a szükséges dokumentumokat,
a Képviselı-testület reálisabban tud dönteni a kérelemrıl.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 32/2010.(II.24.) Kt. számú határozat
a Kenderes, Somogyi Béla út 24/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként
való bejegyzésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és
döntött arról, hogy nem engedélyezi az alapítandó PI-GA Call Kft. részére, hogy a
Somogyi Béla út 24/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant székhelyként a
cégjegyzékbe bejegyeztethesse.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester
2./ Pádár Lászlóné jegyzı
3./ Hubai István 1082 Budapest, Üllıi út 82.
é r t e s ü l n e k.
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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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérıl szóló
rendelet módosítására
Szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet.
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
7/2010.(III. 4.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító,
többször módosított
2/2009.(II.27.) számú rendelet módosítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2010. február 24.

(: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 az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárás közbeszerzési terv elkészítése elıtti megindításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 33/2010. (II.24.) Kt. számú határozata
Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú „Egyenlı
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz- Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának
akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás közbeszerzési terv
elkészítése elıtti megindításáról
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és
döntött arról, hogy a fenti elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárást a
közbeszerzési terv elkészítése elıtt megindítja.
Kenderes Város Önkormányzat
2010. évi közbeszerzési terve

Idıbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerzıdés
adott
megindításának,
teljesítésének
Tervezett
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve a
várható
CPV kód
eljárási
eljárásrend
összefüggésben
közbeszerzés
idıpontja
típus
elızetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerzıdés
tájékoztató
idıpontja
idıtartama
közzétételére?

I. Árubeszerzés

II. Építési
beruházás
Kenderes Város
Polgármesteri 42.41.00.00- Általános
3
egyszerő
Hivatalának
akadálymentesítése
III. Szolgáltatásmegrendelés

Egyszerő

2010. 02.24.

2010. június
30.

nem
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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 Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító
számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 34/2010.(II.245.) Kt. számú határozata
az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú
„Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Kenderes Város Polgármesteri
Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban
a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kenderes Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenti
tárgyú általános közbeszerzési eljárásban a bonyolító feladatok ellátásával Bakos László
egyéni vállalkozót (székhely: 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.) bízza meg.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Jegyzıt a szerzıdéses jogviszony kialakítására, a
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerzıdés elkészítésére.
3./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevı bonyolítóval
kötendı 250.000 Ft, azaz bruttó 250.000 HUF összértékő megbízási szerzıdés aláírására.
Errıl értesül:
Bogdán Péter polgármester
Pádár Lászlóné jegyzı
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály
Bakos László egyéni vállalkozó
Koncz Éva közbeszerzési referens

Helyben
Helyben
Helyben
5232 Tiszabı, Micsurin út 5.
Helyben

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 az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” általános egyszerő közbeszerzési
eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 8 támogató szavazattal, 3 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 35/2010.(II.24.) Kt. számú határozata
Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú
„Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Kenderes Város Polgármesteri
Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban
a közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-alföldi Operatív Program
ÉAOP-4.1.5-09-2009-0051. azonosító számú „Egyenlı esélyő hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz –Kenderes Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése”
tárgyú projekt megvalósítására induló általános egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatása
során érkezett ajánlatok bontására, valamint elbírálására bíráló bizottságot hoz létre az
alábbiak szerint.
Bírálóbizottság elnöke: Pádár Lászlóné jegyzı
Tagjai: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Bordás József
települési képviselı, Magyar István települési képviselı, Fodor Imre fıtanácsos, Koncz
Éva közbeszerzési referens, valamint Bakos László, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
végzı szakértı.
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok
megbízólevelének elkészítésére.
Errıl értesül:
1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Magyar István képviselı
5./ Bordás József települési képviselı
6./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.
7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
8./ Fodor Imre fıtanácsos, Helyben
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 Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és
mőködtetésérıl szóló megállapodás módosítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 36/2010. (II.24.) Kt. számú h a t á r o z a t a
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl
szóló megállapodás módosításáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Tt.), 4.§ (1) bekezdése b) pontja, a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 8.§
(2) bekezdése a) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
100/L.§ (3) bekezdése b) pontja és 100/L.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 72.§ (9) bekezdése
alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervhez be kell nyújtani.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Szolnok
3./ Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya
értesülnek.-

7. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés háromszínő forgalomirányító lámpa kiviteli tervének véleményezésérıl
Szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményezte a kiviteli tervet, ahol igény fogalmazódott meg arról, hogy a kerékpáros
forgalom áthaladásával kapcsolatban további egyeztetés szükséges a Magyar Közút Kht-vel.
Az egyeztetés során a Közútkezelı Kht. egyetértett a keresztirányú kerékpáros forgalom
megtartásával, és a végleges kiviteli terv szerint nem lesz a kerékpáros forgalom kitiltva a
csomópontból. Személy szerint nagyon örül, hogy ezt sikerült elérniük.
BOGDÁN PÉTER: ı is részt vett a bizottsági ülésen, ahol a bizottság tagjainak „nyomására”
született meg a módosítás arról, hogy a kerékpárosok a csomópontba behajthatnak.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 37/2010. (II.24.) Kt. számú határozata
Kenderes, 4. sz. fıút és 3404 sz. út keresztezıdésbe tervezett háromszínő
forgalomirányító lámpa kiviteli tervének véleményezésérıl.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı- testülete tudomásul veszi. a Kenderes, 4. sz.
fıút és 3404 sz. út keresztezıdésben 3 színő forgalomirányító lámpás csomópont kialakítására
az AQUASÉD Bt.(8220 Veszprém, Simon I. út 3/b) tervezı cég által készített kiviteli tervet,
mely a kerékpáros forgalom csomópontban való megtartását is lehetıvé teszi,
Errıl:1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ ÉSZAK-FORG KONZORCIUM.. 1037 Budapest, Kunigunda útja 74.
4./ AQUASÉD Bt.8220 Veszprém, Simon I. út 3/b.
é r t e s ü l n e k.

8. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a 2010/2011-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának,
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 38/2010. /II. 24./ Kt. számú határozata
A 2010/2011-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai
jelentkezések idıpontjának meghatározásáról
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. §. (2)
bekezdése, valamint a 16. §. (1) bekezdésében foglaltak érvényesítéséhez a
2010/2011-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratását
2010. március 22. és 23. napjára, valamint az óvodai jelentkezések idıpontját
2010. április 21. és 22. napjára tőzi ki.
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a
Polgármesteri Hivatalt, hogy az óvodai jelentkezések, valamint az iskolai
beíratások lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: 2010. február 28.
Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı
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3./ Kenderes Város Önkormányzata a 2010/2011-es tanévben belépı csoportok
gyermeklétszámát kizárólag a közoktatási törvényben meghatározott maximális
létszámmal engedélyezi minden intézményben.
A maximális létszámtól való eltérés esetén az alapfokú nevelési-oktatási
intézményben a beíratást követıen az intézményvezetı köteles egyeztetést
kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok létszámának alakulásáért az
intézmények vezetıi felelısséggel tartoznak.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
Kenderes, Szent István út 36.
4. /Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Kenderes, Szent I. út 60.
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
Egyebek
a.)
Elıterjesztés a TÁMOP – 3.2.11/10/1 jelő, a „Nevelési-oktatási intézmények tanórán
kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő pályázati kiírásra benyújtandó
pályázatok támogatására
Az elıterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Nevelési-oktatási
intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címmel
pályázatot hirdetetett. A pályázaton belül a nevelési-oktatási intézmények óvodai nevelési,
vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, tanórai, illetve tanórán
kívüli, szabadidıs tevékenységek megvalósítása támogatható. Kötelezı minimum 5 db
együttmőködési megállapodás megkötése nevelési-oktatási intézménnyel, legalább 5 éves
idıtartamra. Az együttmőködési megállapodásra vonatkozó feltétel, hogy az öt
együttmőködés közül egyik óvodával kötendı, az együttmőködés keretében bevont
intézmények legalább egyikében a tanulók minimum 30 %-a hátrányos helyzető legyen,
illetve legalább egy megállapodás kötelezıen más helységbeli intézménnyel kötendı. A
kisújszállási pályázók ezért keresték meg a kenderesi Apáczai Csere János Általános iskolát.
Két pályázatot kívánnak benyújtani, melyek közül egyiket sport témában a Kisújszállási
Sportegyesület, a másikat mővészeti témában az Alapfokú Mővészetoktatási intézmény
kívánja benyújtani. A sport témában benyújtandó pályázat keretében két kosárlabda szakkört,
egy atlétikai szakkört, egy tenisz szakkört, egy focibajnokságot, egy életmód tábort
Magyarhertelenden, illetve kerékpáros tábort támogatnának, illetve egy természetjáró
szakkört is létrehoznának. Ez iskolánként 5-7 millió Ft támogatást jelent. A másik pályázatról
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nem tud konkrétumokat mondani, az elképzelések szerint kézmőves tábort és
foglalkozásokat, valamint táncházat és zenei hangversenyt is szerveznek. Ebben a
pályázatban heti, havi szakköröket, témanapokat, témaheteket, napközis foglalkozásokat,
bajnokságokat, versenyeket lehet támogatni. A határozati javaslatban is szerepel, hogy az
önkormányzatnak nem kell saját erıt biztosítani. Az iskolának írásban kell nyilatkoznia arról
a tevékenységrıl, melynek fenntartását az intézmény a pályázat futamidejét követı 5 évben
vállalja.
Hozzászólások
BÍRÓ CSABA arról érdeklıdött, hogy milyen idıszakot fed le a pályázat?
NAGYNÉ LENGE MARGIT 2010. augusztusától 2011. augusztusáig, tehát 13 hónapon
keresztül, de szakkörök esetében csak a tanév idejére pályáztak. Két pályázatról van szó, és
mindkét pályázat esetében egy-egy tevékenység folytatását kell vállalni 5 éven keresztül.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja a pályázatot.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 39/2010. (II. 24.) Kt. számú határozata
a TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő pályázati kiírásra sport témában benyújtandó
pályázat támogatásáról
1.) Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
fenntartásában mőködı Apáczai Csere János Általános Iskola részt vegyen abban a
pályázatban, amelyet a Kisújszállási Sportegyesület nyújt be a TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő a
„Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek
támogatására” kiírt pályázatra sport témában.
2.) Az önkormányzat az 1. pontban szereplı pályázati projekthez saját erıt nem biztosít.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: folyamatos
3.) Az önkormányzat mint az együttmőködı közoktatási intézmények egyik fenntartója
nyilatkozik arról, hogy a projektben vállalt tevékenységet elviekben támogatja, intézménye
vonatkozásában vállalja az ötéves fenntartást, valamint nyilatkozik arról, hogy nem hoz
olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség
biztosításának lehetıségét akadályozná.
Felelıs Bogdán Péter polgármester
Határidı: a projekt futamidejét követı öt év
4.) A pályázat benyújtása elıtt az Apáczai Csere János Általános Iskolának írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy mi az a tevékenység, amelynek fenntartását az intézmény a
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pályázat futamidejét követı 5 évben vállalja. E nyilatkozatot meg kell küldenie Kisújszállás
Város Önkormányzatának.
Felelıs: Nagyné Lenge Margit igazgató
Határidı: 2010. április 30.
Errıl értesül:
1. Bogdán Péter polgármester
2. Kisújszállás Város Önkormányzata
3. Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes
4. Kisújszállási Sportegyesület
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 40/2010. (II. 24.) Kt. számú határozata
a TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő pályázati kiírásra mővészeti témában
benyújtandó pályázat támogatásáról
1.) Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
fenntartásában mőködı Apáczai Csere János Általános Iskola részt vegyen abban a
pályázatban, amelyet a kisújszállási Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény nyújt be a
TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidıs tevékenységeinek támogatására” kiírt pályázatra sport témában.
2.) Az önkormányzat az 1. pontban szereplı pályázati projekthez saját erıt nem biztosít.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: folyamatos
3.) Az önkormányzat mint az együttmőködı közoktatási intézmények egyik fenntartója
nyilatkozik arról, hogy a projektben vállalt tevékenységet elviekben támogatja, intézménye
vonatkozásában vállalja az ötéves fenntartást, valamint nyilatkozik arról, hogy nem hoz
olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a fenntartási kötelezettség
biztosításának lehetıségét akadályozná.
Felelıs Bogdán Péter polgármester
Határidı: a projekt futamidejét követı öt év
4.) A pályázat benyújtása elıtt az Apáczai Csere János Általános Iskolának írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy mi az a tevékenység, amelynek fenntartását az intézmény a
pályázat futamidejét követı 5 évben vállalja. E nyilatkozatot meg kell küldenie
Kisújszállás Város Önkormányzatának.
Felelıs: Nagyné Lenge Margit igazgató
Határidı: 2010. április 30.
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Errıl értesül:
1. Bogdán Péter polgármester
2. Kisújszállás Város Önkormányzata
3. Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes
4. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Kisújszállás
b.)
BOGDÁN PÉTER: Dr Tóth László túrkevei fogorvos kereste meg az önkormányzatot a
térség fogászati alapellátási ügyelet megszervezésének lehetıségével, mikro-társulás
formájában Túrkeve, Kisújszállás, Kenderes-Bánhalma, Kuncsorba, Örményes részvételével.
A központ Túrkevén lenne, és hétvégén, valamint ünnep és munkaszüneti napokon, napi négy
órában 10 órától 14 óráig tartana az ügyelet. A Képviselı-testületnek ebben az évben kiadást
nem jelent, de ki kell nyilvánítania szándékát a feladatellátásra vonatkozóan. Kéri a
Képviselı-testület véleményét ezzel kapcsolatban.
BORDÁS JÓZSEF: Dr Ila Erzsébettıl kérdezte, hogy neki milyen tapasztalatai vannak arról,
hogy jelentkezik-e igény az ügyeletre?
DR ILA ERZSÉBET véleménye szerint kevesen vannak, akik hétvégén igénybe vennék az
ügyeletet, de ebben a Képviselı-testületnek kell dönteni. Kötelezı jelleggel nem kell az
önkormányzatnak biztosítani ilyen településen az ügyeleti ellátást.
BORDÁS JÓZSEF ebben az évben anyagi következménye nem lesz a tagságnak. Kell-e
kötelezettséget vállalni arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a társulás tagja marad?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a társulásból ki lehet lépni, az alapszabálynak megfelelıen.
KROKAVECZ LÁSZLÓ az a véleménye, hogy ez egy lehetıség az önkormányzat számára,
de biztos benne, hogy a távolság miatt Kenderesrıl nagyon kevés lesz rá igény.
DR ILA ERZSÉBET megismételte, hogy nem kötelezı jelleggel kell ezt létrehozni, csak
megyeszékhelyen és a fıvárosban kötelezı az ügyelet biztosítása. Néhány évvel ezelıtt volt
már próbálkozás, a karcagi kórházon keresztül biztosították az ügyeleti ellátást, amelyre nem
mutatkozott igény.
BAKTAI KÁLMÁN: vannak fenntartásai a társulásba történı csatlakozással kapcsolatban, többek között a távolság miatt. Véleménye szerint csak papírforma szerint lesznek társak az
önkormányzatok, amelynek hozadéka nem lesz. A maga részérıl nem javasolja elfogadásra a
csatlakozási javaslatot.
BOGDÁN PÉTER: szavazásra tette a társulásról szóló elıterjesztést.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 támogató
szavazattal, 1 ellenvélemény és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 41/2010.(II.24.) Kt. számú határozata
fogászati alapellátási ügyelet szervezésére mikro-társulás létrehozásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
nem kíván részt venni a fogorvosi ügyelet létrehozandó mikro-társulásban,
amelyet Túrkeve központtal kívánnak létrehozni.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Dr Tóth László Túrkeve
é r t e s ü l n e k.
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg.
FODOR IMRE tájékoztatta a jelenlévıket, hogy májusban lehetıség lesz óvoda felújítási
pályázat benyújtására, amelyre pályázni szeretnének. Mivel a 4-es számú fıút építésére a
kıszállító autók Kenderes belterületén keresztül közlekednek, egyeztetést kezdeményeztek a
Közúti Igazgatósággal a volt Repülıgépes Szolgálat telephelyére rakomány nélkül közlekedı
tehergépjármővek közlekedési útvonalának felmérésére, szabályozására. A korábbiakban már
felmerült, hogy a Szakiskola kertjében lévı tiszafát vissza kellene vágni, vagy esetleg kivágni,
hogy a kastély jól látható legyen, valamint a kastély parkja is rendezhetıbbé váljon.
CZAKÓ SÁNDORNÉ megoldódott a tiszafa sorsa, mert Krokavecz István felajánlotta
segítségét a szakszerő metszéshez.
BORDÁS JÓZSEF: arról érdeklıdött, hogy mikor lehet a fanyesedéket és egyéb hulladékot a
kialakítandó inert hulladékgyőjtı helyre kivinni?
FODOR IMRE: egyenlıre még nem lehet. Az engedély már meg van, de a telepet
megfelelıen ki kell alakítani, ahhoz, hogy a hulladék fogadhatóvá váljon. Tavasszal ismét lesz
lombtalanítás, amikor a kitett gallyat, nyesedéket, falevelet el fogják szállítani.
CSATÁRI LAJOS ismét átadott 50 db Új Idık címő kiadványt a múzeum vezetıjének,
Mészáros Jenı budapesti győjtı adományából. Érdeklıdött, hogy a szennyvíz-csatorna
beruházáshoz kapcsolódó peren kívüli megegyezés létrejött-e? Örül annak, hogy a Kenderesi
Krónika megemlékezett a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából, az elsı
oldalon. Az írásban szereplı Faludy György a mai napig vitatott személy. Szintén a cikkben
szerepel Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról címő verse, amelyrıl elmondta, hogy a
1950-ben született, de csak 1956-ban lett nyilvánosságra hozva. Úgy látja, hogy az elmúlt
idıszakban az értelmiség- nemcsak Kenderesen - cinkos némaságot vállalt az elmúlt nyolc
évvel, és komoly felelıssége van a tanult embereknek, hogy idáig jutottunk, és ebbıl
mindenféleképpen le kell szőrni a következtetéseket. Az ország nem engedheti meg
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magának, hogy az értelmiség totális csıdöt mutasson társadalmi kérdésekben. Nagy
összefogásra van szükség, és mindenkinek tudása legjavát kell szolgálni, amely vonatkozik
Kenderesre is.
BOGDÁN PÉTER emlékeztette a hozzászólót, hogy a Kenderesi Krónika az elmúlt évben is
megemlékezett a kommunizmus áldozatainak emléknapjáról, az elsı oldalon, érdekes módon
akkor nem kaptak elismerést.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elmúlt héten érkezett
meg, a testületi ülést követıen az OMS Hungária Kft levele, miszerint nem teljesítik a
követelést. A keresetlevél a Képviselı-testület felhatalmazása alapján elkészült, amelyet
néhány napon belül küldenek el a bíróságra.
MAGYAR ISTVÁN: szeretné tudni, hogy a fuvarozó céggel történı tárgyalás során milyen
igényt terjeszt elı az önkormányzat, továbbá érdeklıdött, hogy a telephely legalizálása
megtörtént-e? Az elmúlt testületi ülésen volt szó az Általános Iskola tetıszerkezetének
felújításának szükségességérıl, amit közcélú, illetve közhasznú munkavállalók bevonásával
terveznek elvégezni. Kérdése az volt, hogy történt-e már ebben elırelépés, továbbá
érdeklıdött a Könyvtár mögötti épület bontásáról. A város rehabilitációs pályázaton belül
elkészült grundfoci pálya füvének rendbetételét szorgalmazta.
BOGDÁN PÉTER a fuvarozó céggel az elızı tárgyaláson írásban rögzítettek néhány pontot,
e szerint a sérült térkı kijavítását, zúzott kı biztosítását, valamint a József Attila út
padkájának helyreállítását vállalták.
FODOR IMRE a fuvarozó cég vezetıivel történt tárgyaláson megállapodtak abban, hogy
bejárást fognak tartani a kérdéses útszakaszokon, és azt követıen ismét egyeztetni fognak.
Ezzel párhuzamosan levelet küldtek a Közúti Igazgatóságnak a Szent István út és Vasút út
burkolatának - a várható forgalom miatti - helyreállítása ügyében. A grundfoci pálya
füvesítéséhez a kivitelezı főmagot fog adni, ígérete szerint a gyep állapotától függıen a
kialakított pályát meg fogja hengerezni is.
MAGYAR ISTVÁN: mivel napi 80-100 kamionnal történik a szállítás, javasolta, hogy a Szent
István út és Vasút út menti épületek állapotfelmérését is készítsék el. A sportpályán
folyamatosan problémát jelentett, az illegálisan ott tartózkodók kitiltása. Volt szó arról, hogy
készítenek szabályzatot. Véleménye szerint míg nincs szabályozva, ott rend nem lesz. Kéri
polgármester urat, hogy sürgesse meg a dolgot.
BOGDÁN PÉTER többször szorgalmazta a sportkör elnökénél a szabályzat elkészítését,
amely még eddig nem készült el.
BORDÁS JÓZSEF azt kérdezte, hogy a kapott zúzalék kıbıl jut-e utak portalanítására is?
BOGDÁN PÉTER: annyit nem fognak kapni, hogy azokra is jusson.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: jelezte, hogy a Gárdonyi úton szinte nem lehet közlekedni,
bokáig áll a víz a járdán.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ilyen csapadékos idıben szinte minden sáros úton vannak problémák.
A Szent István út 33. szám alatti épület bontásra való meghirdetése eredménytelen volt, így a
Képviselı-testületnek kell majd dönteni a lebontásról.
MAGYAR ISTVÁN volt érdeklıdı a bontásra, de sokallták az árat. Fel kellene mérni, hogy
mennyi anyagmennyiségre lesz szükség az iskolaépület rendbetételére, a többi anyagot pedig
meg kellene hirdetni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bontás során lehet majd felmérni a még használható anyag
mennyiségét.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Krónikában mindig felhívják a lakosok figyelmét, hogy
fokozottan takarítsák az árkokat. Jó lenne, ha az önkormányzat is odafigyelne erre, mert a 4-es
számú fıút melletti árok PET palackokkal és egyéb hulladékkal van tele dobálva.
A tavalyi EMI tábor szervezıi jelezték, hogy az idén ismét szeretnék megrendezni a tábort.
Az iskolában történt egyeztetésen felmerült, hogy a tavalyi évben az áramvezetés a
színpadhoz nem megfelelı volt. A szakemberek tájékoztatása szerint 200 ezer Ft körüli
összegbıl földkábellel ki lehetne építeni a megfelelı vezetéket. Kéri a Képviselı-testületet,
hogy keressenek lehetıséget a pénzösszeg biztosítására. Mivel a tervezett idıpont a városnap
utáni héten van, érdemesnek tartja elgondolkozni egy egyhetes, nem nagy költségvetéső
rendezvénysorozat megrendezésén. A szervezést idıben kell elkezdeni és megfelelıen kell
koordinálni.
BÍRÓ CSABA: a tavalyi évi rendezvény elszámolását vizsgálva, megállapítható, hogy a
képzıdött nyereségbıl megvalósítható a fejlesztés, külön önkormányzati elıirányzat
átcsoportosítás nélkül is.
CZAKÓ SÁNDORNÉ: nincs információja arra vonatkozóan, hogy a rendezvény mennyibe
került, de úgy tudja, hogy nem volt nyereséges.
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy az iskola vezetése és polgármester úr tekintsék át
ismét a tavalyi évi elszámolást.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: jelezte, hogy a régi ABC-nél lévı hirdetıtábla nagyon rossz
állapotban van. Kérte annak kijavítását, vagy cseréjét.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: a Területi Gondozási Központ Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálata, valamint a Nagycsaládosok Klubja nevében mindenkit szeretettel
meghív a március 13-án tartandó Tavaszköszöntı Jótékonysági Báljára. A bál bevételét a
bánhalmi játszótér kialakítására kívánják fordítani. Az intézmény nagyon szívesen fogad
mindenfajta ruhanemőt, bútort, hagyatékot, mivel nagy igény mutatkozik az ilyen fajta
segítségnyújtásra.

-

17 –

BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 29
perckor bezárta.

kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. február 24-én 14
órakor tartott ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február
24-i ülése napirendjének elfogadásáról

Szám:
31/2010.

1./ A Kenderes, Somogyi B. út 24/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú
32/2010.
ingatlan székhelyként való bejegyzésérıl
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2010.(III.4.)
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító,
többször módosított 2/2009.(II.27.) számú rendelet módosítására
3./Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4. 1.5-09-2009-0051. azonosító
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő
közbeszerzési eljárás közbeszerzési terv elkészítése elıtti megindításáról 33/2010.
4./ Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4. 1. 5-09-2009-0051. azonosító
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő
közbeszerzési eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról
34/2010
5./ ./ Az Észak-alföldi Operatív Program ÉAOP-4. 1. 5-09-2009-0051. azonosító
számú, „Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – Kenderes Város
Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése” tárgyú általános egyszerő
közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról 35/2010.
6./A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról
és mőködtetésérıl szóló megállapodás módosításáról
36/2010.
7./ Kenderes, 4. számú fıút és 3404. számú út keresztezıdésébe tervezett
háromszínő forgalomirányító lámpa kiviteli tervének véleményezésérıl 37/2010.
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8./A 2010/2011-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának,
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról
38/2010.
9./ Egyebek
a.)A TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő, a ”Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő pályázati
kiírásra sport témában benyújtandó pályázat támogatásáról
39/2010.

A TÁMOP-3.2.11/10/1 jelő, a ”Nevelési-oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatása” címő pályázati
40/2010.
kiírásra mővészeti témában benyújtandó pályázat támogatásáról

b.)Fogászati alapellátási ügyelet szervezésére mikro-társulás létrehozásáról

41/2010.

