Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 24-én 13
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 önkormányzati képviselık,
Tapasztó Szabolcs alpolgármester.Bejelentéssel távol: Szatmári Tibor önkormányzati képviselı.
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: 1-3. napirendi pont tárgyalásánál: Fejes Zoltán r. alezredes a Karcagi
Rendırkapitányság vezetıje, Kolozsi József a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárırség
elnöke, Czakó István a Polgárırség helyi szervezetének vezetıje.
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, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Fodor
Imre, Mikes Ferencné, Majzik József, Turi János köztisztviselık, Penti Gusztáv, Bodor
Tamás, Nánási István, Csatári Lajos, Veresné Nagy Margit, Király Barna, Dr. Juhász István
meghívott, Bana Erzsébet, Kazincziné Papp Zsuzsanna, Koszta Csaba, Szekeres Miklós,
Ferenczi Józsefné, Gál Sándorné érdeklıdı, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné
jegyzıkönyvvezetık.
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs
testületbıl 10 fı van jelen, 3 képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik, 1 fı bejelentéssel van
távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy a 13. napirendi pontban az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról szóló elıterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem érkezett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 49/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 24-i ülése napirendjének
elfogadásáról
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
értesülnek.-

1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Beszámoló a Kisújszállási
tevékenységérıl

Rendırırs

Kenderesi

Rendırırsének

2009.

évi

BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület minden évben megtárgyalja a rendırség munkájáról
szóló beszámolót. Úgy gondolja, hogy nagyon fontos ez a napirendi pont, hiszen a település
valamennyi lakosát érinti a közrend, közbiztonság helyzetének alakulása. A napirend
tárgyalását vitára bocsátotta.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy a településen mőködı három bőnmegelızési
szervezettel (Polgárırség, városırség, Bőnmegelızési Csoport) milyen kapcsolatot alakított ki
a rendırség. A valótlan állítások romboló hatással vannak a rendırség munkájára, ezért kérte,
hogy a jövıben tartózkodjanak az ilyen kijelentésektıl. Véleménye szerint a közbiztonság
helyzete az utóbbi idıszakban kedvezı irányba mozdult el.
FEJES ZOLTÁN: a bőnmegelızési és bőnüldözési tevékenység alapvetıen a rendırség
feladata. A rendırség és a bőnmegelızésben közremőködı civil szervezetek közötti
kapcsolatról úgy gondolja, hogy az ırsparancsnok úr részletes tájékoztatást tud nyújtani.
Sajnos nagyon nehéz megakadályozni azokat az embereket, akik szándékosan bomlasztó
tevékenységet folytatnak, és ezzel gátolják a hatékony együttmőködést. Több olyan valótlan
állítás jutott a tudomására, amirıl késıbb kiderült, hogy nem igaz. Személy szerint meg van
döbbenve az eseményeken. A felettes vezetıje arról érdeklıdött, hogy „Kenderesen a
rendırség miért akar nekimenni a polgárırségnek”. Ezzel ellentétben az ırsparancsnoktól
kapott tájékoztatás szerint nincs probléma a polgárırséggel, közös járırszolgálatot
teljesítenek. Nem tudja, hogy kinek áll érdekében az együttmőködés szétzilálása. Reális
esélyt lát arra, hogy a megalakult rendırırs tovább fejlıdjön, és még eredményesebb legyen a
mőködése. Kérte a jelenlévıket, hogy ne hagyják, hogy ez a kedvezı folyamat megszakadjon,
hagyják, hogy a rendırség végezze a munkáját, és tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy minél több ember tudjon bekapcsolódni a bőnmegelızésbe. Hangsúlyozta, hogy a
képviselı-testület elé beterjesztett beszámoló közokiratnak minısül, és az abban szereplı
adatok a valóságot tükrözik. Személyesen garantálja, hogy a beszámolóba nem kerülhet
valótlan adat. Minden hónapban tájékoztatást küld a települési polgármestereknek a
bőncselekmények számáról, a rendıri szolgálat idıtartamáról és a szolgálatot teljesítık
létszámáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendırségnek a lakossággal szemben nincs joga
differenciálásra, valamennyi állampolgárt ugyanazon jogok és kötelezettségek illetik meg.
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ANTAL SZABOLCS: 2009. október 1-jétıl teljesít szolgálatot Kenderesen. Munkája
kezdetekor személyesen vette fel a kapcsolatot a civil szervezetek vezetıivel. Az elsı
idıszakban nagyon jó volt az együttmőködés ezekkel a szervekkel. Késıbb elterjedt az a
szóbeszéd, hogy az éjszakai betöréseket a Bőnmegelızési Csoport tagjai követik el. Az
álhírek megszüntetése érdekében megkérte a csoport vezetıjét, hogy ideiglenesen
szüneteltessék tevékenységüket. Ezt követıen a következı rosszindulatú pletyka az volt, hogy
a városırség tagjai vesznek részt, illetve segítik elı a betöréseket. Meglátása szerint, ha ezek
az emberek részt tudnak venni a bőnmegelızésben, meg tudják elızni a bőncselekmények
elkövetését, azzal már nagyon sokat tettek a település közbiztonságáért. Czakó István úrral
nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki, a polgárırség tagjaival közös járırözésen vettek
részt. A kialakult jó kapcsolatot azonban megmérgezte az a valótlan hír terjesztése, miszerint
a településen 66 esetben történt olyan betörés, amiben a rendırség nem intézkedett.
Mindezek ellenére nem szőnt meg a rendırség kapcsolata a polgárırséggel, csak megkérte a
vezetıt, hogy a továbbiakban a kisújszállási rendırırs parancsnokával tartsa a kapcsolatot.
Hangsúlyozta, hogy jelenleg is heti egy alkalommal közös szolgálatot teljesítenek a
polgárırséggel.
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy jelenleg hány rendır teljesít szolgálatot a
településen, és a rendelkezésre álló létszámkeret, mikor kerül feltöltésre.
ANTAL SZABOLCS a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kolléganıjét átvezényelték a
Karcagi Rendırkapitányság Közrendvédelmi osztályára. A kenderesi rendırırs létszáma
április 1-jétıl a Rendészeti Szakközépiskola két végzıs tanulójával egészül ki.
BOGDÁN PÉTER polgármester elmondta, hogy a Bencze József Országos Rendırfıkapitány
úrral folytatott megbeszélés során 6 fı rendıri létszámra kapott ígéretet.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nagyon alapos és részletes az összeállított beszámoló. A korábbi évek
beszámolóihoz képest ez az anyag ténylegesen Kenderesrıl szól. A statisztikai számadatokból
megállapítható, hogy nem romlott a település közbiztonsági helyzete. Úgy látja, hogy elindult
egy kedvezı folyamat, a látványos eredmények eléréséhez azonban hosszabb idıre van
szükség, pár hónap alatt nem lehet csodát várni. A beszámolót elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
PENTI GUSZTÁV: nem tudja, hogy ki terjesztette el azt a állhírt a városban, hogy a
Bőnmegelızési Csoport tagjai követik el a bőncselekményeket. 1993. óta irányítja és szervezi
a csoport munkáját, a rendırség munkáját segítve aktívan bekapcsolódtak a bőnmegelızési
tevékenységbe. A csoport tagjai közül eddig egy személlyel sem volt problémája a
rendırségnek. Évek óta kezdeményezi a civil szervezetek közötti összefogást. A település
közbiztonsági helyzete Antal Szabolcs ırsparancsnok irányító és koordináló munkájának
köszönhetıen jelentıs javulást mutat. Hangsúlyozta az összefogás, a közös együttmőködés
fontosságát.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT a beszámolót elfogadásra javasolja. Régóta várt már az ilyen
jellegő beszámoló elıterjesztésére. Ez a beszámoló rólunk, Kenderesrıl szól, természetesen a
környezı települések is megemlítésre kerülnek, de csak statisztikai vonatkozásban.
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Nagyon örül annak, hogy a beszámoló nem csak az elmúlt dolgokról szól, hanem elıre is
mutatat. Leírja a valós tényeket, az eredmények felsorolása mellett megemlíti a
hiányosságokat, sıt a jövıre vonatkozó elképzeléseket is körvonalazza. Véleménye szerint a
közrend, közbiztonságról szóló beszámolónak ilyennek kell lenni. Érthetetlennek tartja, hogy
vannak olyan emberek, akik kételkednek a beszámolóban szereplı adatok valódiságában. Úgy
gondolja, hogy 2009. október 1-je mérföldkı Kenderes életében. Ebben az idıszakban
elindult valami, aminek igen is van eredménye. Az elmúlt öt hónaptól nem lehet látványos és
nagy dolgokat várni, hiszen a közbiztonság javításában eddig, hosszú évekig nem történt elıre
lépés. Az eltelt idıszak azt bizonyítja, hogy lehet itt eredményeket elérni még akkor is, ha ez
kezdetben apró lépésenként történik. Fontosnak tartja, hogy aki dolgozni akar, azt hagyják
dolgozni.
DR. BARTA ZSUZSANNA véleménye szerint azoknak a személyeknek áll érdekében
rémhíreket terjeszteni, akik a javuló közbiztonság miatt, veszélyben érzik magukat. Nem
szabad feltétel nélkül elhinni ezeket a rosszindulatú megjegyzéseket.
TAPASZTÓ SZABOLCS: a rendırségen, polgárırségen és a Bőnmegelızési Csoporton kívül
a településırök, a városırök és a közterület-felügyelı is hatékonyan közremőködnek a
közbiztonság javításában. Minden szervezetnek a saját feladatkörében kell eljárni, és azon
belül kell ellátni a feladatait. A beszámoló és a tájékoztatók megtárgyalása után javasolja,
hogy a szervezetek vezetıivel folytassanak megbeszélést, ahol tisztázásra kerülnek a
feladatok, hiszen csak így tudnak hatékonyan közremőködni a város közbiztonsági
helyzetének javítása érdekében. Úgy gondolja, hogy az évrıl-évre visszatérı problémákat
végérvényesen meg kell beszélni, és le kell zárni.
KOSZTA CSABA a településırség az öt szervezet közül csak a polgárırséggel nem tudja a
megfelelı kapcsolatot fenntartani. A rendırséggel az együttmőködésük nagyon jó. Úgy
gondolja, hogy településırként nincs jogköre a polgárırséget munkára kérni.
KOLOZSI JÓZSEF elmondta, hogy a polgárırség már tizenhét éve folyamatosan mőködik a
településen. Nem szeretné, ha összekeverednének a fogalmak, hiszen a polgárırség, mint civil
szervezet mőködik, a polgárırök feladatukat szabadidejükben, díjazás nélkül végzik, míg a
településırök munkaidıben, díjazás ellenében dolgoznak. A polgárırség beszámolóját
olvasva a megyei polgárırség elismerését fejezi ki a polgárıröknek a településen végzett
munkájukért. Véleménye szerint, a polgárırségnek és a rendırségnek közös érdeke a
hatékony együttmőködés fenntartása. Az Országos Polgárır Szövetség alelnökeként
elmondta, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól 500 millió forint támogatást
kaptak, mely összegbıl a megye 25 millió forintot fog kapni. Ez a támogatás a rendırség
nehéz anyagi helyzetéhez is segítséget nyújthat, hiszen a közös járırözésnél nem a rendırség
üzemanyag keretét használják. Értesülései szerint, november óta a településen a rendırség és
a polgárırség együttmőködése akadozik. Véleménye szerint a rendır nem választhatja ki,
hogy kivel kíván együttmőködni, tekintettel arra, hogy a szervezet vezetıje készíti el a
szolgálat vezénylést, és a polgárırök a vezénylés alapján jelentkeznek be a rendırségre. A
kenderesi polgárırségnek a rendırség munkájának segítésére ebben az évben 300 ezer forint
támogatást tud biztosítani. Az együttmőködés hiányában azonban, ez a támogatás nem
folyósítható. A rendırség nem tagadhatja meg a polgárır felajánlott segítségét. A településen
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a közbiztonság fenntartása alapvetıen nem a rendırség, hanem az önkormányzat feladata.
Úgy gondolja, hogy valamennyiük közös érdeke, hogy a szervezetek hatékonyan tudjanak
együttmőködni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ szeretné pontosan megtudni, hogy mi az oka annak, hogy nincs
együttmőködés a rendırség és a polgárırség között. Arról érdeklıdött, hogy a rendırség más
településen milyen kapcsolatot alakított ki a polgárırséggel.
FEJES ZOLTÁN nem kíván reflektálni. Úgy gondolja, hogy ezt a problémát nem a
képviselı-testületi ülésen kell megbeszélni. Véleménye szerint a konkrét tények ismerete
nélkül nem szerencsés következtetéseket levonni. Még egyszer hangsúlyozta, hogy a
beszámolóban szereplı adatok megfelelnek a valóságnak. Elmondta, hogy amikor Czakó
István jelezte, hogy a rendırök úgy próbálják javítani a statisztikai adatokat, hogy nem veszik
fel a bejelentéseket, akkor rögtön kivizsgáltak valamennyi esetet, és ahol szükséges volt
elrendelte a nyomozást. Személyesen garantálja, hogy azonnal leváltja azt a rendırt, aki
megpróbálja lebeszélni a sértettet a feljelentés megtételérıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ véleménye szerint ideje lenne véget vetni ennek a problémának.
Szégyenteljes dolognak tartja, hogy évek óta nem tudják rendbe tenni ezt a kapcsolatot.
Bátran ki meri jelenteni, hogy nem Antal Szabolcs az oka annak, hogy most ismét elindult ez
a személyeskedés. Úgy gondolja, hogy ha az ırsparancsnok azt az energiát, amit arra fordít,
hogy a személyes kapcsolatait rendezze azokkal szemben, akik megpróbálják besározni azt, a
közrend, közbiztonságra tudná fordítani, akkor még eredményesebb lenne a munkája. Az
elmúlt öt hónap alatt az ırsparancsnok ért el annyi eredményt azokkal az emberekkel, akik
tudtak vele együtt dolgozni, hogy az egyfajta biztonságérzetet adhat a jövıre nézve
mindannyiunknak. Nagyon szeretné, ha az említett közös megbeszélés mihamarabb
létrejönne és végérvényesen megoldódna ez a probléma. Az együttmőködés hiánya
megmételyezi a közrend, közbiztonság helyzetét a településen. Kérte a jelenlévıket, hogy
minden segítséget adjanak meg a rendırségnek ahhoz, hogy megfelelı körülmények között
végezhessék munkájukat.
Király Lászlóné képviselı 13 óra 40 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 11 fı.
KOLOZSI JÓZSEF: a megyei rendırfıkapitány úrtól kapott értékelı jelentés azt bizonyítja,
hogy nagyon jó az együttmőködés a megyére kiterjedıen a polgárırség és a rendırség között.
Nagyon büszkék arra, hogy ez ideig a polgárırök közül egyetlen egy személy ellen sem indult
büntetıeljárás.
PENTI GUSZTÁV: érdeklıdött, hogy a helyi polgárırség jelenleg hány fıvel mőködik és
ténylegesen hány fı kapcsolódik be a közös járırözésbe. A városırök munkájával nagyon
elégedett. Hangsúlyozta az együttmőködés fontosságát, és kérte, hogy a civil szervezetek a
rendırség munkájához nyújtsanak segítséget.
GÁL SÁNDORNÉ a rendırség beszámolójából hiányolja azt a statisztikai adatot, ami arra
vonatkozik, hogy az elkövetett bőnesetekbıl mennyi volt a tettenérések száma, illetve milyen
eredménnyel zárultak ezek az esetek.
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ANTAL SZABOLCS: statisztikailag 2009. október 1-jég Kenderes a Kisújszállási
rendırırshöz tartozott. Az október 1-jei idıponttól kezdıdıen pontos számadatokkal tud
szolgálni a felderített és a tettenért bőncselekményekrıl.
BOGDÁN PÉTER összességében megállapította, hogy nagyon alapos és részletes
beszámlálót terjesztett elı az ırsparancsnok. Az elmúlt év október 1-jét mérföldkınek lehet
tekinteni, hiszen a rendırırs létrehozásával, olyan irányú változások következtek be, amire
már régóta vártak. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat a lehetıségeihez mérten hozzájárult
a technikai feltételek biztosításához. Hangsúlyozta a civil szervezetek összefogásának
jelentıségét, hiszen a közbiztonság javítása a településen élık közös célja. Megköszönte a
rendırség munkatársainak az eddigi munkájukat, és a beszámolót elfogadásra javasolta.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Kisújszállási Rendırırs Kenderesi Rendırırsének 2009. évi tevékenységérıl szóló
beszámolóról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Kisújszállási
Rendırırs Kenderes Rendırırsének 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
A képviselı-testület megállapította, hogy a 2009. évi feladatokat a rendırség, a
rendelkezésre álló lehetıségekhez és feltételekhez igazodva végrehajtotta. A
további eredményes munkavégzés érdekében a képviselı-testület szükségesnek
látja a folyamatos rendıri jelenlét biztosítását az önkormányzat, a lakosság, a
polgárırség, a Bőnmegelızési Csoport, a városırség, a településırök támogatásával,
együttmőködésével.
Errıl: 1./ Fejes Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı, 5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.
2./ Antal Szabolcs r. ftırm. mb. rendırırsparancsnok Kenderes, Szent I. út
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–

2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Tájékoztató a Városi Polgárırség Kenderesi Egyesületének 2009. évi munkájáról

CZAKÓ ISTVÁN a beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem tett. Kérte a
jelenlévıket tegyék fel kérdéseiket.
KOLOZSI JÓZSEF véleménye szerint nem a polgárırség létszámának alakulása a fontos,
hanem az, hogy minél aktívabb szerepet vállaljanak a bőnmegelızésben. A jelenlegi 15 fıbıl,
5 fı rendszeresen bekapcsolódik a járırözésbe. Tudomása szerint a településen 50 fı városırt
foglalkoztatnak. Úgy gondolja, hogy ha ezek a csoportok összefognak, olyan stabil
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közbiztonság tartható fenn, ahol a bőnözık meg sem tudnak mozdulni. Bízik abban, hogy a
megbeszélésen végérvényesen tisztázódnak az esetleges félreértések és a jövıben
zökkenımentes lesz az együttmőködés.
MAJZIK JÓZSEF pontosításként elmondta, hogy a városırök jelenlegi létszáma 22 fı.
KROKAVECZ LÁSZLÓ a polgárırség vezetıjétıl kérdezte, hogy az ı véleménye szerint, mi
gátolja a közös együttmőködést. Egyetért abban, hogy a szakmai kérdéseket ne ezen az ülésen
vitassák meg, de ennek ellenére szeretné megtudni az évrıl-évre visszatérı probléma
tényleges okát.
CZAKÓ ISTVÁN véleménye szerint a városırség és a polgárırség munkáját nem lehet
összehasonlítani, hiszen míg a polgárırök munka mellett díjazás nélkül, saját gépkocsi
igénybevételével végzik munkájukat, addig a városırök munkaidıben díjazás ellenében
dolgoznak. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 16 évben nagyon sokat tett a polgárırség a település
közbiztonságáért. A polgárırség szerény anyagi keretbıl gazdálkodik, így az elmúlt
hónapokban már elfogyott az üzemanyag keretük, ami miatt nem tudtak járırözni. Ezúton
köszönte meg a polgármester és az alpolgármester úrnak, hogy az elmúlt évben az
önkormányzati támogatás folyósításáig saját pénzükbıl elılegezték meg a polgárırség
támogatását. A 66 bőnesetrıl szóló téves számadatot ı adta közre, amiért vállalja a
felelısséget. Ezt a sajnálatos esetet leszámítva, nem volt problémája az ırsparancsnok úrral. A
megyei rendırfıkapitány helyettes ígéretet tett arra, hogy a polgárırséggel és a rendırséggel
egy közös megbeszélés során tisztázásra kerülnek a felmerült problémák. A Bőnmegelızési
Csoport vezetıjének már több alkalommal mondta, hogy bizonyítsanak, és utána felveszi a
polgárırség tagjai közé.
Magyar István képviselı 14 óra 15 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 12 fı.
FEJES ZOLTÁN megköszönte Czakó István önkritikát nem nélkülözı hozzászólását. Úgy
gondolja, hogy a probléma felszínre kerülésével és megbeszélésével már további egyeztetésre
nincs is szükség. A bőnmegelızésben közremőködı civil szervezetek és a rendırség közötti
zökkenımentes együttmőködés biztosításához felajánlotta Antal Szabolcs ırsparancsnok
segítését.
TAPASZTÓ SZABOLCS elmondta, hogy a polgárırség alapító tagjai közé tartozik. Az
elmúlt 17 év alatt a településen volt több olyan év, amikor csak egy-két rendır teljesített
szolgálatot, és az ı munkájukat Czakó István hatékonyan segítette. Mindenképpen fontosnak
tartja elismerni a polgárırség vezetıjének a település érdekében végzett munkáját.
Hangsúlyozta az öt szervezet összefogásának, együttmőködésének fontosságát.
MAJZIK JÓZSEF pontosításként elmondta, hogy a januári közmeghallgatás idıszakában
hangzott el Czakó úr kijelentése, miszerint az elmúlt három hétben történt 66 olyan betöréses
lopás, amiben a rendırség nem intézkedett.
CZAKÓ ISTVÁN elmondta, hogy ı ezt a 66 bőnesetszámot az októberi idıponttól említette,
és az nem fedi a valóságot, hogy ezekben az esetekben nem történt intézkedés. November óta
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az üzemanyaghiány és az említett félreértés miatt a rendırség kevesebb alkalommal vette
igénybe a polgárırök munkáját, így csak heti egy alkalommal teljesítettek szolgálatot.
VERESNÉ NAGY MARGIT véleménye szerint október 1-jétıl a közrend és közbiztonság
helyzete javuló tendenciát mutat a településen. Úgy gondolja, hogy egy civil szervezet
vezetıje a személyes véleményét, konfliktusát nem testálhatja rá az általa vezetett szervezetre.
Nem szabad hagyni, hogy a személyes problémák megbontsák és akadályozzák a kialakult
együttmőködést. A bőnmegelızésben közremőködı valamennyi szervezet munkájában az
elmúlt öt hónapos idıtartam alatt érezhetı javulást tapasztalt.
BOGDÁN PÉTER elismeréssel szólt a polgárırség eddigi munkájáról és a beszámoló
elfogadását javasolta a képviselı-testületnek. Az elızı napirendnél elhangzottak szerint a
polgárırség vonatkozásában is hangsúlyozta az együttmőködés fontosságát.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 51/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Városi Polgárırség Kenderesi Egyesületének 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Városi
Polgárırség Kenderesi Egyesületének 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót,
és azt tudomásul veszi.
A közrend, közbiztonság további javítása érdekében a képviselı-testület
szükségesnek látja, a rendırség és a bőnmegelızésben közremőködı civil
szervezetek közötti együttmőködés javítását.
Errıl: 1./ Czakó István Polgárırség helyi szervezetének vezetıje, Kenderes,
Szent István út 57.
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–
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
Tájékoztató a Bőnmegelızési Csoport 2009. évi munkájáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 52/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Bőnmegelızési Csoport 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatóról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Bőnmegelızési
Csoport 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót, és azt tudomásul veszi.
A közrend, közbiztonság további javítása érdekében a képviselı-testület
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szükségesnek látja, a rendırség és a bőnmegelızésben közremőködı civil
szervezetek közötti együttmőködés javítását.
Errıl: 1./ Penti Gusztáv Bőnmegelızési Csoport vezetıje, Kenderes,
Damjanich út 20.
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
értesülnek.–
Tapasztó Szabolcs alpolgármester kiment a terembıl, a képviselı-testület létszáma 11 fı.

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
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…) rendelet-tervezete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak
személyi térítési díjának megállapításáról szóló 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
BAKTAI KÁLMÁN a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és azt elfogadásra javasolta.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
8/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,
és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról szóló
2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. március 24.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

-

10

-

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 Önkormányzat Képviselı-testületének …./2010.(…) önkormányzati
rendelet tervezete a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné jegyzı.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a rendelet tervezet 1. § (3) bekezdésének kiegészítését az alábbiak
szerint: „1. § (3) A helyben központosított közbeszerzés tárgya valamennyi árubeszerzés,
építési beruházás, illetıleg szolgáltatás megrendelés lehet, amely alól kivételt képez a
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 5331 Kenderes, Szent István út 27. szám
alatti intézmény üzemanyag beszerzése.”
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
BOGDÁN PÉTER javasolta az elhangzott kiegészítéssel együtt megalkotni a rendeletet.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
9/2010.(IV.1.) önkormányzati rendelete
a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. március 24.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

BOGDÁN PÉTER polgármester javasolta a 6./ napirendi pont 13. pontként történı
megtárgyalását az elıadó távolléte miatt.
A képviselı-testület az elhangzott javaslattal egyetértett.
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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 Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására
kiírandó pályázati felhívásról
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 53/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására kiírt pályázati
felhívásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot ír ki a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium (5331 Kenderes, Szent István út 27.)
igazgatói állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
- egyetemi szintő tanári végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga;
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat a jogszabályi
elıírásnak megfelelıen;
- büntetlen elıélet;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: a közoktatásban szerzett 3-5 év közötti
vezetıi tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot
a szakmai helyzetelemzésre épülı fejlesztési elképzeléssel,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a végzettséget igazoló okirat /ok/ másolatát,
nyilatkozatot, hogy a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt személyek a
pályázat tartalmát megismerhetik.

Bérezés és egyéb juttatás(ok): a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán történı közzététel idıpontja 2010. április 6.
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A pályázatokat zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel az alábbi címre
kérjük benyújtani: Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Bogdán Péter
polgármester, 5331 Kenderes, Szent István út 56.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. július 15.
Az állás betöltésének idıpontja: 2010. augusztus 1.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év (2010. augusztus 1-tıl – 2015. július 31-ig)
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást nyújt:
Pádár Lászlóné jegyzı (5331 Kenderes, Szent István út 56.) Telefon: (59) 328-214
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Kenderes, Szent I. út 27.
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 „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló
intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárás közbeszerzési
terv elkészítése elıtti megindításáról
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 54/2010. (III.24.) Kt. számú határozata
”Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények
részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárás közbeszerzési terv elkészítése
elıtti megindításáról
Kenderes Város Önkormányzatának 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
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Idıbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

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

I. Árubeszerzés
Élelmiszerbeszerzés
Kenderes Város
Önkormányzat
15000000-8
fenntartása alatt álló
intézmények
részére
II. Építési
beruházás
Kenderes Város
42.41.00.00Polgármesteri
3
Hivatalának
akadálymentesítése
III. Szolgáltatásmegrendelés

Általános
egyszerő

Egyszerő

2010.03.24.

12 hó

nem

Általános
egyszerő

Egyszerő

2010. 02.24.

2010. június
30.

nem

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
értesülnek.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 „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló
intézmények részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolítói
feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 55/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
„Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények
részére”tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó
ajánlattevı kiválasztásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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 Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlatot tevı
bonyolítóval kötendı 100.000 Ft, azaz bruttó 100.000 Ft összértékő megbízási
szerzıdés aláírására.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Bakos László egyéni vállalkozó, 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.
5./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
értesülnek.-

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 „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló
intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról
A napirendi ponttal 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 56/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
„Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények
számára” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési bírálóbizottság
létrehozásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenntartása alatt álló
intézmények élelmiszerbeszerzése tárgyban megvalósuló általános egyszerő
közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok bontására, valamint
elbírálására bírálóbizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Bírálóbizottság elnöke: Pádár Lászlóné jegyzı
Tagjai: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Kuczeráné Sípos
Judit települési képviselı, Magyar István települési képviselı, Budai Dénesné, Márkus
Józsefné és Lengyel Imréné élelmezésvezetık, 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: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Pádár Lászlóné, Helyben
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Magyar István képviselı
5/. Kuczeráné Sipos Judit települési képviselı
6./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.
7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
8./ Budai Dénesné élelmezésvezetı
9./ Márkus Józsefné élelmezésvezetı
10/.Lengyel Imréné élelmezésvezetı
értesülnek.-

10. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság
megalapítására
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy a legutóbbi konzorciumi ülésen a jelenlévı 21
tagönkormányzat képviselıi úgy döntettek, hogy ún. in-house (házon belüli) céget alapítanak
a további feladatok ellátására. Jelen határozati javaslat egy kizárólagos önkormányzati
tulajdonban lévı gazdasági társaság megalapításáról szól, melyben a tagsági jogot
megtestesítı üzletrész a konzorciumot alkotó önkormányzatok közös tulajdonában van. A
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társaság jegyzett tıkéjét az önkormányzatok részben a Remondis Kétpó Kft-ben lévı
üzletrészük apportálása útján, részben pénzbeli hozzájárulás (10.000,- Ft) útján biztosítják.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ eddig a Remondis Kétpó Kft-vel volt szerzıdése az
önkormányzatnak. Az üzemeltetési szerzıdés megszőnése után az új cég végzi a további
feladatokat.
ESZTERÓ IMRÉNÉ arról érdeklıdött, hogy az új cég alapításával növekszik-e az
önkormányzat kiadása.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a határozati javaslatban szereplı 10.000 Ft-al mindenképpen növekszik,
azonban ez a hulladékszállítási költségeket nem érinti.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: mi indokolta az új cég létrehozását?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elıterjesztésben utaltak arra, hogy a Remondis Kétpó Kft-vel kötött
üzemeltetési szerzıdés az apportálástól számított 6 hónap elteltével megszőnik, ezért a
társaság létrehozatalától számított 6 hónap elteltével a társasággal megköthetı a kbt. 2/A. §-a
szerinti üzemeltetési szerzıdés. Az elızı szerzıdésbıl kiderül, hogy bizonyos idı elteltével
megszőnik a Kft. és jogutódlással új gazdasági társasággá alakul.
ESZTERÓ IMRÉNÉ az üzemeltetést végzı Kft. profitál az üzemeltetésbıl. Érdeklıdött,
hogy az önkormányzatot megilleti-e ebbıl a tevékenységbıl valamilyen bevétel.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az üzemeltetésbıl származó bevételbıl az önkormányzatok üzletrészük
arányában jogosultak bevételre. A taggyőlés dönt arról, hogy a bevételt fejlesztésre fordítják,
vagy felosztásra kerül.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 57/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság alapításáról
Kenderes Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény. 8. § (1) bekezdése, valamint a 80.§. (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. Kenderes Város Képviselı-testülete a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdése alapján a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelısségő Társaságban alapító tagként kíván részt venni az alábbi
feltételekkel:
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Gazdasági társaság neve: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő
Társaság
Székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.
Társaság mőködésének idıtartama: határozatlan
A társaság tevékenységi körei: (TEÁOR ’08 szerint meghatározva)
3821 08
Nem veszélyes hulladék győjtése Fıtevékenység!
3821 08
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3831 08
Használt eszköz bontása
3832 08
Hulladék újrahasznosítása
3900 08
Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4677 08
Hulladék-nagykereskedelem
6820 08
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832 08
Ingatlankezelés
8110 08
Építményüzemeltetés
8299 08
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
Ügyvezetı igazgató (2010. március 26- 2010. december 31-ig):
Lits László ( anyja neve: dr. Gyenei Márta, lakcíme: 5000 Szolnok, Tabán 17.)
Felügyelıbizottsági tagok (2010. március 26- 2010. december 31-ig):
- Romhányiné dr. Balogh Edit
(anyja neve: Balogh Erzsébet, lakcíme: 2740 Abony, Radák Katalin út 28.)
- Dr. Juhász Enikı
(anyja neve: Gál Piroska, lakcíme: 5200, Törökszentmiklós)
- Boldog István
(anyja neve: Libor Mária Magdolna, lakcíme: 5411 Kétpó, Almásy tér 3.)
A társaság könyvvizsgálója (2010. március 26- 2011. május 31-ig):
Fehérné Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
5000, Szolnok Markotányos utca 8. ½.
Kamarai nyilvántartási szám: 001133
Bejegyzett könyvvizsgáló: Fehér Andrásné
Leánykori név: Vincze Katalin
An: Szilágyi Gabriella
Lakcím: 5000, Szolnok Markotányos utca 8. ½.
Kamarai tagsági szám: 000781
Szolgáltatott törzsbetét-rész mértéke: 710.000,- Ft
Melybıl:
- Pénzbeli hozzájárulás: 10.000 Ft
- Nem vagyoni hozzájárulás: A Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 27.530.000 Ft
névértékő közös tulajdonú üzletrészbıl 700.000,-Ft névértékő részüzletrész
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A Képviselı Testület hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott törzsbetét az alapító
önkormányzatok közös tulajdonába kerüljön, azzal, hogy a közös tulajdonú
üzletrészbıl Kenderes Város Önkormányzata által képviselt részüzletrész mértéke
710.000,- Ft.
A közös tulajdonú üzletrész közös képviselıje Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata.

2. A Képviselı Testület kötelezettséget vállal a pénzbeli hozzájárulás biztosítására a
2010. évi költségvetés terhére.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2010. március 31.

3. A Képviselı Testület felhatalmazza a Polgármestert a társasági szerzıdés aláírására, és
a gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelıs: Bogdán Péter polgármester
Határidı: 2010. március 31.

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester Helyben
2./ Pádár Lászlóné jegyzı Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata,
A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Beruházás konzorciumának
tagönkormányzatai
értesülnek.-

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

Elıterjesztés a
módosítására

Karcagi

Többcélú

Kistérségi

Társulás

alapdokumentumainak

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 58/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító okiratának módosításáról
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben. biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. törvényre, tekintettel az államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló 11/2009.
(XII.31.) PM tájékoztatóra az alábbiak szerint dönt:
1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás jelenleg hatályos Alapító okirata az alábbiak
szerint módosul:
Az Alapító okirat 6. pontja b) Alaptevékenység alpontjában szereplı alábbi
szakfeladat számok:
„829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
helyébe az alábbi szakfeladat számok lépnek:
„841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
2. Az alapító okirat jelen határozattal nem érintett részei változatlanul maradnak.
3. A Képviselı-testület utasítja a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Kistérségi irodáját a határozatból eredı feladatok végrehajtására.
Felelıs: Lırincz Mária gazdálkodási és kistérségi irodavezetı
Határidı: folyamatos
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- pénzügyi és költségvetési irodavezetı, helyben
- gazdálkodási és kistérségi irodavezetı, helyben
értesülnek.-

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 59/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
módosításáról

Megállapodás
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Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv-ben. biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi
CVII. törvényre, tekintettel az államháztartási szakfeladatok rendjérıl szóló 11/2009.
(XII.31.) PM tájékoztatóra az alábbiak szerint dönt:
1. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó jelenleg hatályos
Megállapodás az alábbiak szerint módosul:
A Megállapodás „II. A Társulás célja és feladata” címő fejezete 1. pontja b)
Alaptevékenysége alpontjában szereplı alábbi szakfeladat számok:
„829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
helyébe az alábbi szakfeladat számok lépnek:
„841409 Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati
költségvetési szervnél
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel.
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”
2. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás III.
A társulás részletes feladatai fejezet , B/ Ágazati feladatok alfejezet, 4. Szociális és
gyermekjóléti alapellátás és szakellátás pontja, a.) alpontja az alábbi, ah.) ponttal
egészül ki:
„ah.) tanyagondnoki szolgáltatás”
3. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás III.
A társulás részletes feladatai fejezet , B/ Ágazati feladatok alfejezet, 4. Szociális és
gyermekjóléti alapellátás és szakellátás pontja, c.) alpontjának ca.) bekezdésének elsı
francia bekezdésében szereplı:
„- Karcag Város tag részére: aa.), ab.), ac.), ad.), ba.), bb.) pont szerinti
ellátásokat”
helyébe az alábbi francia bekezdés lép:
„- Karcag Város tag részére: aa.), ab.), ac.), ad.), ah.), ba.), bb.) pont szerinti
ellátásokat”
4. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó Megállapodás jelen
határozattal nem érintett részei változatlanul maradnak.
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5. A Képviselı-testület utasítja a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Kistérségi irodáját a határozatból eredı feladatok végrehajtására.
Felelıs: Lırincz Mária gazdálkodási és kistérségi irodavezetı
Határidı: folyamatos
Errıl: 1./ Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, helyben
2. Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- pénzügyi és költségvetési irodavezetı, helyben
- gazdálkodási és kistérségi irodavezetı, helyben
értesülnek.-

12. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

települési

Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy az oktatási intézményeket mennyiben érinti a
támogatásra vonatkozó igény benyújtása?
BÍRÓ CSABA: az intézményeket a kapacitás kihasználtság miatt érinti, amelyet a támogatás
igénylésérıl kiadott pénzügyminiszteri útmutató alapján, a statisztikai adatok figyelembe
vételével kell megadni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl megalkotott rendeletében
úgy rendelkezett, hogy a hiányt a forráshiányos pályázat benyújtásával kívánja pótolni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 60/2010. III.24.) Kt. számú határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok 2010. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és
6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
települési önkormányzatok támogatására.
B) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez
a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi:

I.

Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 5 021 fı.

II.

Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézmény(eke)t tart fenn.

III. Az önkormányzat
1.

a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben
1.1. nem vesz részt
feladatellátásában, és

többcélú

kistérségi

társulás

közoktatási

az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények közül a
Kenderesi
Szakiskola,
Szakközépiskola
és
Kollégium
tagintézménnyel nem rendelkezik. Az Apáczai Csere János
Általános Iskola és az Óvodai Egység tagintézménnyel rendelkezik
esetükben az „anya” intézmény intézményenkénti, évfolyamcsoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
a) az óvodai csoportokban valamennyi nevelési évben, illetve az
alapfokú oktatási intézmény 1-3. és 5-7. évfolyamain
együttesen (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8.
évfolyamokon) a 75 %-át eléri.
b) az alapfokú oktatási intézmény 4. és 8. évfolyamain a 70 %-át
eléri.
1.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény
mőködik, és
az
általa
fenntartott
intézmény
tagintézményének
tagintézményenkénti,
évfolyam-csoportonkénti
kapacitáskihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve
osztály átlaglétszámnak
a) az 5.-7. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás
esetén a 7-8. évfolyamokon) együttesen a 75 %-át,
b) a 8. évfolyamon a 70 %-át eléri.
2.

a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben
2.1. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és
az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények közül a Kenderesi
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tagintézménnyel nem
rendelkezik. Az Apáczai Csere János Általános Iskola és az Óvodai
Egység tagintézménnyel rendelkezik esetükben az „anya” intézmény
intézményenkénti, évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának
az óvodai csoportokban valamennyi óvodai nevelési évben, illetve az
alapfokú oktatási intézmény 1-4. és 5-8. évfolyamai együttesen (hat
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) a 75 %-át

eléri.
2.2. nem vesz részt a többcélú kistérségi társulás közoktatási
feladatellátásában, és az alapfokú oktatási intézményben tagintézmény
mőködik, és
az
általa
fenntartott
intézmény
tagintézményének
tagintézményenkénti,
évfolyam-csoportonkénti
kapacitáskihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3.
számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály
átlaglétszámnak az 5-8. évfolyamokon együttesen (hat évfolyamos
gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamokon) a 75 %-át, eléri.
IV. Az önkormányzat helyi iparőzési adó bevezetésérıl döntött,
költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.
V.

és

Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a
alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Errıl: 1./ Pénzügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest;
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben;
3./ Pádár Lászlóné, Helyben;
4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben;
é r t e s ü l n e k.
13. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Beszámoló a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról
Szóbeli kiegészítés nem volt.
Hozzászólások
BAKTAI KÁLMÁN: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót,
melyet igen színvonalasnak ítélt. Az Általános iskola részérıl kimondottan jó kapcsolatot
ápolnak az intézménnyel. A bizottság tagjai elismerésüket fejezték ki az intézmény
dolgozóinak lelkiismeretes, odaadó munkájukért. Az Idısek Klubjában színes és változatos
programokkal várják az idıs embereket. A bizottság tagjai úgy látják, hogy ennek is
köszönhetı a klubtagok számának növekedése. Ugyancsak sikeresnek tartják és jövıbe
mutatónak látják közös munkájukat Antal Szabolcs ırsparancsnok úrral, melyet a roma
gyerekek részére tervezett programsorozat összeállításában végeztek. A bizottság
meggyızıdése, hogy a roma gyerekekkel ilyen szinten is foglalkozni kell. Nagyon sok
problémát okoznak az iskolában a rendbontó gyerekek, sok esetben nincs elmozdulásra
lehetıség, olyan közegben élnek, hogy a negatív cselekmények válnak számukra követendı
példává. Amennyiben megvalósul a programban tervezett csoportmunka, választási
lehetıséget nyújtanak a fiatalok számára, amely a jövıben pozitív irányban történı
elmozdulást jelenthet. Összességében sikeresnek ítélték meg az intézményben dolgozók
munkáját.
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MAGYAR ISTVÁN: nagyon jónak tartaná, ha megvalósulnának azok az elképzelések,
amelyek a programtervezetben szerepelnek. Véleménye szerint mindenképpen foglalkozni
kell helyi szinten a cigánygyerekekkel, fıleg a délutáni idıszakban kellene ıket figyelemmel
kísérni. Az iskolai órák után, a hazamenetelkor történnek incidensek, ehhez kéri a városırség
fokozott segítségét is.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a beszámolót nagyon részletesnek találta. Azt látja, hogy az
intézmény nem sínylette meg a vezetı hiányát, gratulál a vezetı-helyettesnek. Elismerését
fejezi ki a közösségi gondozás és team-munka programtervezetéhez, és nagyon örül a
kezdeményezésnek. A megfogalmazott elképzelések megvalósításához, a sikeres
lebonyolításhoz javasolja, hogy az önkormányzat keressen anyagi lehetıséget.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a romagyerekek délutáni elfoglaltságához kapcsolódva úgy
látja, hogy a közelmúltban megrendezett táncház, illetve hagyományırzı rendezvény
tapasztalatai szerint ezek a gyerekek is szeretnének közösségbe járni. Jó lenne, ha az
Általános Iskola segítene ennek megszervezésében.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: egyetért a bizottság véleményével, és megerısíti a Baktai
Kálmán által elmondottakat. Az Általános Iskolának nagyon jó a kapcsolata az intézménnyel,
együttmőködésük a Családsegítı Szolgálattal folyamatos. A programtervezetben szereplı
egyhetes program megvalósításában nagyon szívesen segítenek és közremőködnek.
Hozzátette, hogy kézmőves foglalkozásaik jelenleg is vannak, a labdarugó edzésekre is
elsısorban ezek a gyerekek járnak.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: azt kérdezte az intézmény vezetı-helyettesétıl, hogy mikorra
tervezik a programot, mert szeretne aktívan részt vállalni és bekapcsolódni a munkába. Úgy
látja, hogy a nyári idıszakot kellene programokkal lefedni, ezért ezt az idıszakot javasolja,
mivel tanév közben az iskolában folyamatosak a kézmőves foglalkozások és egyéb
programok.
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA: megköszönte mindenkinek az elismerı szavakat. Az
elvégzett munkát kollegáival közösen végezték, az elért eredmények a csapatmunkának
köszönhetıek. İ is úgy látja, hogy az intézményekkel nagyon jó kapcsolat alakult ki. A
programot – amennyiben a közoktatási intézmények ebben partnerek lennének – az utolsó
tanítási hétre tervezik. Úgy gondolják, hogy nyáron nem tudják a gyerekeket „visszahozni”,
mert a programba nemcsak általános iskolás korú gyerekeket, hanem óvodásokat, fiatal
felnıtteket, vidéken tanuló diákokat is szeretnének bevonni. Elsı lépésként egy team
összehívását tartja szükségesnek. Várják a javaslatokat az idıpontra vonatkozóan. Az
elképzelések szerint a szülıket is szeretnék bevonni a programokba. A program
összeállításában maximálisan számíthattak a rendırség segítségére, melyért köszönetét fejezi
ki. A gyermekvédelmi munkában a jelzırendszer jól mőködik. A program megvalósítása –
többek között - azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek képesek legyenek a konfliktusok
kezelésére, valamint felhívják a figyelmet a bőnözés veszélyeire.
MAGYAR ISTVÁN: kérdése az volt, hogy van-e a Magyar úton focipálya, amelyet a
programtervezet megemlít, mivel a korábban felállított kapu szét lett verve. Véleménye
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szerint a területen grund jellegő focit lehetne rendezni, amely segítené a gyerekek hasznos
idıtöltését.
ANTAL SZABOLCS: a tárgyi, illetve személyi feltételeken túl – kapitány úrral történt
egyeztetés alapján – lehetıség lesz rendırségi alapítványon keresztül anyagi hozzájárulást
biztosítani a programtervezet megvalósításához.
BOGDÁN PÉTER: megköszönte az intézmény vezetıjének és munkatársainak a sokrétő,
mindenre kiterjedı, alapos munkát. A beszámoló reális képet ad az intézményben folyó
munkáról. Elismerését fejezte ki a programtervezet összeállításához.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a beszámolót megtárgyalta, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 61/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
készített beszámolóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Területi
Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról készített
beszámolót, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadott.
Errıl: 1./ Majzikné Hanyicska Valéria intézményvezetı-helyettes, Helyben
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
é r t e s ü l n e k.

14.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.)
Génmódosítás-mentes övezethez történı csatlakozásról
BOGDÁN PÉTER: egyre több szervezet dolgozik annak érdekében, hogy minél több
település csatlakozzon a hazai génmódosítás-mentes övezetekhez. A Nimfea
Természetvédelmi Egyesület arra kéri a Képviselı-testületet, hogy fontolja meg a kérdést, és
jelezze, hogy kíván-e csatlakozni a génmódosítás-mentes önkormányzatokhoz. Kérte a
Képviselı-testület véleményét ezzel kapcsolatban.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: mindenképpen javasolja a csatlakozást. Fontosnak tartja a jogi
szabályozáson túl az önkormányzat egyéb lehetıségeinek figyelembe vételét. Javasolja, hogy
a helyi lapban tájékoztassák a lakosságot a csatlakozásról.
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: támogatja a csatlakozást, egyben javasolja, hogy mielıtt állást
foglalnának ebben a kérdésben, tájékoztassák a helyi gazdákat errıl a lehetıségrıl, ismerjék
meg a véleményüket a döntés elıtt.
BOGDÁN PÉTER: javasolja, hogy Krokavecz László, mint a Városfejlesztési,
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, - esetleg meghívott elıadóval - a
Gazdakör legközelebbi ülésén adjon tájékoztatást a gazdáknak a lehetıségrıl.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot Karcag Város
Önkormányzatával, mivel ık úttörıszerepet vállaltak ebben a kérdésben. Feltételezi, hogy a
gazdáknak is érdeke a csatlakozás.
BOGDÁN PÉTER: javasolja, szavazzanak a csatlakozásról.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató szavazatával, 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 62/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a génmódosítás-mentes övezethez történı csatlakozásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
csatlakozni kíván a génmódosítás-mentes övezetekhez.
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
2./ Nimfea Természetvédelmi Egyesület Túrkeve, Erdıszél út 1.
é r t e s ü l n e k.
b.)
BOGDÁN PÉTER: ismertette a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
igazgatójának kérelmét, melyben arra kéri a Képviselı-testületet, engedélyezze az intézmény
részére a fedett pályás lovarda elızetes tervdokumentációjának elkészíttetését, mivel az
iskola pályázni kíván 2010. ıszén kiírandó LEADER turisztikai pályázat keretében
meghirdetett fedett lovarda építésére.
Hozzászólások
PARDI SÁNDOR: azért kérné a testület hozzájárulását a tervdokumentáció elkészítéséhez,
mivel azt szeretnék, hogy a lovarda télen is használható legyen. Több lovassport egyesülettel
tárgyaltak ezzel kapcsolatban, valamint gyerekek részére lovaglás oktatását is tervezik,
amelyhez fedett lovarda kialakítása lenne célszerő. Erre szeretnének pályázni, amihez
szükség van a tervdokumentáció elkészítéséhez. A szükséges terület biztosított, és az anyagi
fedezet is rendelkezésükre áll, amely kb. 30-40 ezer Ft körüli összeg.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 11 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes város Önkormányzatának 63/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
fedett pályás lovarda elızetes tervdokumentációjának elkészítéséhez történı hozzájárulásról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
engedélyezi a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részére
fedett pályás lovarda elızetes tervdokumentációjának elkészítését.
A tervdokumentáció elkészítéséhez a 2010. ıszén kiírandó LEADER turisztikai
pályázaton történı részvételre van szükség, melyet fedett lovarda építésére
kíván az intézmény benyújtani
A tervdokumentáció költségét az intézmény saját költségvetésébıl biztosítja.
Errıl: 1./ Pardi Sándor Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatója, Kenderes, Szent István út 27.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

c.)
BOGDÁN PÉTER tájékoztatást adott, arról, hogy Uliczki Józsefné Kenderes, Felsıföldi út 3.
szám alatti lakos az önkormányzat segítségét kérte problémája megoldásához. Elhalt férjének
710 ezer Ft bérleti díj hátraléka volt Kenderes Város Vízmővel szemben, amelyet – tekintettel
nehéz anyagi helyzetére – megfizetni nem tud. Kérdése az volt a Képviselı-testülethez, hogy
az önkormányzat el tud-e tekinteni a bérleti díj megfizetésétıl.
Krokavecz László önkormányzati képviselı 15 óra 35 perckor eltávozott, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma: 10 fı
MAGYAR ISTVÁN kérdése az volt, hogy mennyi idı alatt halmozódott fel ez az összeg?
SÜVEGES LAJOS: négy év alatt halmozódott fel a díjhátralék.
Tapasztó Szabolcs alpolgármester 15 óra 40 perckor visszaérkezett az ülésre, így a
jelenlévı képviselık száma 11 fı.
MAGYAR ISTVÁN: érdeklıdött, hogy
szankcionálhatja a befizetés elmaradását?

az

önkormányzat

milyen

eszközökkel
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bérleti szerzıdés felbontásával. Javasolta, hogy Uliczki Józsefné
problémájával keresse meg Kenderes Város Vízmő vezetıjét.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Dr Ila Erzsébet önkormányzati képviselı 15 óra 45 perckor megérkezett, így a jelenlévı
önkormányzati képviselık száma 12 fı.
d.)
BOGDÁN PÉTER ismertette Lajkó András levelét, amelyben kéri az önkormányzat
intézkedését, a részére szemétszállítási díjhátralék miatti behajtás felfüggesztésében, mivel az
– véleménye szerint- jogtalan.
Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: abban az esetben ha a kisújszállási VGV KFT behajtásra átadja a
hátralékot a behajtó cégnek, mindig csatolni kell a felszólításról szóló igazolást.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: információja szerint több lakos panaszolta ezt, mivel semmiféle
felszólítást nem kaptak, a behajtás megkezdése elıtt. Javasolta, hogy hivatalosan keressék
meg a kisújszállási Városgazdálkodási KFT-t és tolmácsolják a lakosok panaszait.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
e.)
BOGDÁN PÉTER a Nagykun- Hagyományırzı Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezte a
társult önkormányzatoknak a kunkapitány megválasztásáról és feladatairól szóló Hagyományt
Alapító Okirat módosítását olyan formában, hogy a továbbiakban a kunkapitány tiszteletbeli
címet jelent, és a megbízatás három évre szól.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 64/2010.(III.24.) Kt. számú határozata
a kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete jóváhagyja a Hagyományt
Alapító Okirat módosítását a következık szerint:
A hagyományt Alapító Okirat 5. pont elsı mondta helyébe a következı szövegrész
lép: „5. A Kunkapitány tiszteletbeli címet jelent, a megbízatás három évre szól.”
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Errıl: 1./ Kecze István Nagykun Hagyományırzı Társulás elnöke, Kisújszállás
2./ Valamennyi társult önkormányzat polgármestere, Székhelyükön
3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
DR JUHÁSZ ISTVÁN: bejelentette, hogy augusztus 1-vel háziorvosi és házi gyermekorvosi
praxisukat megszüntetik, amellyel kapcsolatban a hivatalos felmondási procedúra a
Polgármesteri Hivatalban elindult. A praxisok meghirdetésre kerültek, melyre érdeklıdık
vannak. Az a probléma, hogy fiatal, kezdı háziorvos csak olyan feltétellel jönne, ha lakást,
illetve rendelıt biztosítanának részükre. Szeretnék értékesíteni az ingatlanokat, elsısorban
rendelıként és orvosi lakásként. Amennyiben az önkormányzatnak lehetısége, illetve
szándéka lenne megvásárolni az ingatlanokat, segíteni szeretne, ezért az önkormányzat
részére felajánlja megvásárlásra..
BOGDÁN PÉTER: sajnálattal vették tudomásul, de megértik doktor úrék
Javasolta, próbáljanak közösen gondolkozni a továbbiakról.

döntését.

ESZTERÓ IMRÉNÉ: mindenképpen kellene lehetıséget keresni a lakás, illetve rendelı
biztosítására. Amennyiben az ár nyilvános, szeretne érdeklıdni az ingatlanok áráról.
DR JUHÁSZ ISTVÁN: a rendelı árát 100 ezer Ft/ m2, a lakás árát pedig 140 ezer Ft/m2 árért
kínálják, amely összesen 44 millió Ft. Mivel magántulajdonról van szó, nem szükséges
továbbra is rendelıként mőködtetni. Egyenlıre csak orvosi portálon keresztül került
meghirdetésre, mert szerencsésebb lenne ebben a formában tovább mőködtetni.
Természetesen az ingatlanokat mindenféleképpen szeretné értékesíteni, valamilyen formában.
MAGYAR ISTVÁN: az összeg igen magasnak tőnik, de a Képviselı-testületnek el kell
gondolkozni a kialakult helyzeten. Az anyagiakon túl a településnek nagyon fontos feladata az
orvosi ellátás biztosítása.
TAPASZTÓ SZABOLCS: azzal is számolni kell, ha nem házaspár pályázik a praxisokra, a
lakás problémát akkor más formában kell megoldani.
DR JUHÁSZ ISTVÁN: érdeklıdık vannak, de nagyon sok az eladó praxis. Azért javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy fontolja meg az ajánlatot, mert a lakás, illetve rendelı biztosítása
olyan lehetıség, amely nagyon kedvezı az érdeklıdık számára.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azt kellene megvizsgálni, hogy milyen formában tudná az
önkormányzat a tulajdonjogot megszerezni. Sajnos minimális az önkormányzat lehetısége.
Kérdezi dr Juhász Istvánt, hogy részletfizetési konstrukció lehet-e?
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DR JUHÁSZ ISTVÁN: rövid futamidejő, 2-3 év körüli részletfizetést tudnának biztosítani az
önkormányzat számára.
MGYAR ISTVÁN: érdeklıdött, hogy ilyen esetben állami forrás, vagy pályázati lehetısége
van-e az önkormányzatnak?
OROSZ MIHÁLY: meg fogják nézni az ilyen irányú pályázati kiírásokat.
BAKTAI KÁLMÁN: a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében minden érdeklıdıt vár a
ma délután 5 órakor megtartandó „Hogyan védekezzünk a betörések ellen?” címő elıadásra, a
Városi Könyvtárba, ahol hasznos információkhoz jutnak az érdeklıdık.
BOGDÁN PÉTER: a Vadvirág Népdalkör szeretettel meghív minden érdeklıdıt a szombaton
megrendezendı Népzenei Találkozóra, amelyen a népdalkör 25 éves fennállásának
évfordulóját ünnepli.
OROSZ MIHÁLY: a tavalyi évben módosításra került az ADITUS ZRT-vel kötött
keretszerzıdés, amelyben 2010. március 31. napjáig felfüggesztésre került a havi díjfizetési
kötelezettség, az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetére való tekintettel. Mivel a féléves
határidı letelik, a Képviselı-testület döntése szükséges a további folytatásról. Amennyiben a
testület úgy dönt, hogy az alapszerzıdés tovább „él”, abban az esetben, a módosító szerzıdés
hatályát veszti. Kérte a Képviselı-testület álláspontját ezzel kapcsolatban.
Hozzászólások
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy eseti megbízást adhatnak-e a cégnek, és az
mennyibe kerül az önkormányzatnak?
OROSZ MIHÁLY: pontos információi nincsenek ezzel kapcsolatban. Árajánlatot tudnak
kérni a cégtıl.
MAGYAR ISTVÁN: arról érdeklıdött, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat úgy dönt,
hogy a továbbiakban nem köt szerzıdést a céggel, - és pályázati lehetıség adódik, milyen
feltételek mellett írnak pályázatot?
OROSZ MIHÁLY: eseti szerzıdés is köthetı, de annak feltételeirıl nincsenek információi.
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a döntés meghozatala elıtt, nézzék meg a lehetıségeket,
kérjenek árajánlatot az Aditus Zrt-tıl.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatást adott az elmúlt testületi ülésen felvetıdött három témában.
Az önálló víztársulat létrehozását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint
a végrehajtására kiadott 160/1995. évi Kormányrendelet szabályozza. Kenderes két vízi
társulatnál érdekelt, a Mirhó-Kisfoki, valamint a Nagykunsági Víztársulatnál. Mindkét
társulatnál a tagok a földtulajdon arányában érdekeltségi hozzájárulást fizetnek. Nagyon
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sokszor felvetıdött, hogy miért kell a hozzájárulást fizetni, mivel szolgáltatást nem kapnak a
díjért. Ez közszolgáltatásnak minısül, és a jogszabály erejénél fogva a földtulajdonosok
társulati tagok, ennél fogva kilépni nem lehet. Olyan megoldás lehet, hogy a vízgazdálkodási
társulatnál kezdeményezni lehet a feloszlatást, amelyhez a küldöttgyőlés kétharmados
szavazata szükséges. Amennyiben ez meglenne, akkor itt helyben meg kell alakítani a
társulatot. Olyan nem lehetséges, hogy az érdekeltségi hozzájárulást valamilyen formában ne
fizessék. Addig, amíg nem alakul meg a társulat, a jegyzı hatásköre az érdekeltségi
hozzájárulás kivetése olyan összegben, amelyet az FM Minisztérium javasol, amely a
jelenleginek körülbelül háromszorosa. A Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat információja
szerint Kenderes vonatkozásában 2,5 millió Ft –ot jelent éves szinten, a kunhegyesi
vízgazdálkodási társulattól nincs adatuk.
PARDI SÁNDOR: a középiskola éves szinten 80-100 ezer Ft körüli összeget fizet a
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatnak, amelynek feladata a keletkezett csapadékvíz
elvezetésére szolgáló csatornák tisztítása, és a földeken keletkezett víz elvezetése.
FODOR IMRE: a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat közlése szerint négy nagyüzem
fizet 1 millió 400 ezer Ft körüli összeget, 251 magángazdálkodó pedig 1 millió 79 ezer Ft-ot.
Állami támogatás csak állami tulajdonú, állami közfeladatot végzı csatornára igényelhetı.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testülettıl megbízást kapott arra vonatkozóan, hogy
tájékozódjon más településeken megalkotott rendeletekrıl a lakcímbejelentés szabályaival
kapcsolatban. Véleménye szerint nincs törvényi felhatalmazása az önkormányzatnak arra
vonatkozóan, hogy sajátos feltételeket határozhat meg a lakcímbejelentés vonatkozásában. A
vonatkozó jogszabályok rögzítik, hogy milyen feltételekkel lehet lakcímbejelentést
eszközölni, ennél szigorúbb szabályt az önkormányzat nem állapíthat meg. A Képviselıtestületet óva inti ilyen jellegő rendelet megalkotásától, mivel az jogszabálysértı. A szociális
kártya bevezetésével kapcsolatban is tájékozódott. A Monokon megalkotott rendeletet az
Alkotmánybíróság jogszabályellenesnek minısítette. A szociális törvény felsorolja azokat a
támogatási formákat, amelyek természetben nyújthatóak. A szociális kártyára a
lakásfenntartási és óvodáztatási támogatás, illetve az eseti átmeneti segély utalható, amely
minimális nagyságrendő.
OROSZ MIHÁLY a Képviselı-testület tagjai részére tájékoztatót készítettek az aktuális
pályázati lehetıségekrıl, a korábbi kérésnek megfelelıen.
BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja
munkáját a Képviselı-testület, fellebbezés tárgyalása miatt. Az ülést 16 óra 48 perckor
bezárta.
kmf.

(:Bogdán Péter:)
polgármester

(:Pádár Lászlóné:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. március 24-én 13
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. március 24-i
ülése napirendjének elfogadása

49/2010.

1./ A Kisújszállási Rendırırs Kenderesi Rendırırsének 2009. évi
tevékenységérıl szóló beszámolóról

50/2010.

2./A Városi Polgárırség Kenderesi Egyesületének 2009. évi munkájáról
szóló tájékoztatóról

51/2010.

3./ A Bőnmegelızési Csoport 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatóról

52/2010.

4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2010.(IV.1.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának
megállapításáról szóló 2/2010.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
5./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2010.(IV.1.)
önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
6./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatói állására
kiírt pályázati felhívásról

53/2010.

7./ „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt
álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési
eljárás közbeszerzési terv elkészítése elıtti megindításáról

54/2010.

8./ „Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt
álló intézmények részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról

55/2010.
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Napirend:

Szám:

9./ ”Élelmiszerbeszerzés Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt
álló intézmények számára” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárásban a közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról

56/2010.

10/ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelısségő
Társaság alapításáról

57/2010.

11/ A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának
módosításáról

58/2010.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás mőködtetésére vonatkozó
Megállapodás módosításáról

59/2010.

12/Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési
önkormányzatok 2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 60/2010.
13/A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat munkájáról készített beszámolóról

61/2010.

14./
a.) A génmódosítás-mentes övezethez történı csatlakozásról

62/2010.

b.) Fedett pályás lovarda elızetes tervdokumentációjának elkészítéséhez
történı hozzájárulásról

63/2010.

c.) Uliczki Józsefné Kenderes, Felsıföldi út 3. szám alatti lakos kérelme

----

d.) Lajkó András Kenderes,József Attila út 82. kérelme

----

e.)A kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt
Alapító Okirat módosításáról

64/2010.

