
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. április 21-én 14 
órakor tartott rendes, kihelyezett nyílt ülésérıl.- 
 
Az ülés helye: Óvodai Egység épülete 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, Eszteró Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné 
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık.- 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Ila Erzsébet önkormányzati képviselı, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester. 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: 1. napirendi pont tárgyalásánál: Izsó Gyula az EC MULTIENERGIE 
Kft ügyvezetı igazgatója, Révai Róbert projektmenedzser, 2. napirendi pont tárgyalásánál: 
Farkas Sándor a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft ügyvezetı igazgatója és Bíróné Fekete 
Katalin munkatárs. 
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, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános 
Iskola igazgatója, Vári Imre könyvvizsgáló, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Fodor 
Imre, Mikes Ferencné, Turi János köztisztviselık, Bodor Tamás, Nánási István, Csatári Lajos, 
Veresné Nagy Margit meghívott, Gál Sándorné, Lengyel Imréné, Lukácsné Németh Edit, 
Bíróné Baranyi Henrietta, Kántor Éva, Rácz Elek érdeklıdık, valamint Kun Sándorné, Lódi 
Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 10 fı van jelen, 2 képviselı jelezte, hogy késıbb érkezik, 2 fı bejelentéssel van 
távol. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pontként Kenderes Város 
közintézményeinek hıtechnikai vizsgálatáról szóló tanulmánya 2. napirendi pontként a 
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.  hulladékszállítási díjhátralékok behajtási rendjérıl szóló 
tájékoztatója 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 73/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. április 21-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 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város közintézményeinek hıtechnikai vizsgálatáról 
 
BOGDÁN PÉTER: a korábbi képviselı-testületi üléseken már többször szóba került az 
önkormányzati intézmények főtéskorszerősítési lehetıségeinek a kérdése. Az EC 
MULTIENERGIE Kft. elvégezte az intézmények meglévı főtési rendszerének felmérését. 
Megkérte a Kft. képviselıit, ismertessék az elkészített tanulmányt. 
 
IZSÓ GYULA: valamennyi önkormányzati intézmény esetében átvizsgálták a 
főtéskorszerősítési lehetıségeket, elvégezték a költségszámításokat és kiszámolták a várható 
megtérülési idıtartamokat. 
 
RÉVAI RÓBERT: az energia ár növekedése miatt az önkormányzatnál is jelentıs 
költségemelkedéssel kell számolni. A helyszíni felmérések alapján megállapítható, hogy 
valamennyi önkormányzati intézmény elavult technológiával mőködı főtési rendszereket 
mőködtet. Az elkészített főtéskorszerősítési tanulmány realizálásához különbözı megoldási 
javaslatok kerületek kidolgozásra. A feladat elvégzése érdekében helyszíni felméréseket 
végeztek, megvizsgálták a jogszabályi hátteret, és a szakiskola vonatkozásában a helyi 
erıforrások bevonásának lehetısége is áttekintésre került. Kijelölték a megtakarítási célokat. 
Törekedtek az intézmények esetében testreszabott megoldások kidolgozására. A biomassza 
tüzelés elınyei között említette, hogy a szerves hulladékot jól fel lehet így használni. A 
biomassza bıséges és általánosan megújul. Elméletileg soha nem fogy el, az üzemanyaggal 
szemben, mivel állandóan újratermeljük. Az eladási gondokkal küszködı mezıgazdaságnak 
új piacot jelent. A közvetlen égetés kisebb környezeti terhelést jelent, mint a fosszilis 
energiaforrásoké, a szén-dioxid pedig nem járul hozzá az üvegházhatáshoz. A biomassza 
tüzelés hátrányai között említette meg, hogy a közvetlen égetés légszennyezést okozhat a 
bizonytalan összetételő szemét esetén. Jelenleg ez az energiatermelési forma meglehetısen 
drága, a növények termelése, az alkohol erjesztése és lepárlása többe kerül, mint a kıolaj 
bányászata, szállítása és lepárlása. Kis mennyiségő termelése nem gazdaságos, mivel a 
növények termelése több energiát igényel, mint amennyi elektromos energiát nyerünk belıle. 
Az ideális a nagy léptékő termelés. A kondenzációs kazánokkal kapcsolatban elmondta, hogy 
az egyik legfejlettebb technológiák közé tartozik. A hagyományos gáz-főtıkészülékeknél a 
távozó égéstermék hımérséklete magas. Az eltüzelt gázból felszabaduló hıenergia mellett 
jelentıs 11 % un. „rejtett” hıenergia is felszabadul, amely a magas hımérséklető 
égéstermékkel veszteségként a környezetbe távozik. A kondenzációs gázkazánok teljes 
mértékben hasznosítják a befektetett hıenergiát. A kedvezı energia felhasználás elsısorban 
gázenergia megtakarítást eredményez, maximális környezetvédelem mellett. Bemutatta a  
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contracting eljárást és a (re)finanszírozási technikákat. Az elvégzett felmérések alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy célszerő lenne az intézményi korszerősítéseket két részre 
bontani. Az elsı beruházási csomag máris a realizálható megtakarításból refinanszírozható, a 
második beruházási csomag pedig, a realizálható megtakarítás és KEOP-5.3.O/B: 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”. Az elsı 
beruházási csomag a kondenzációs gázkazánok beépítését, megfelelı főtési menetrend 
kialakítását és a külsı nyílászárók javítását foglalja magába. 
 
Szatmári Tibor önkormányzati képviselı 14 óra 25 perckor megérkezett, a képviselı-testület 
létszáma 11 fı. 
 
RÉVAI RÓBERT intézményenként ismertette a beruházási csomaghoz kapcsolódó 
beruházási, megtakarítási összegeket és megtérülési idıtartamokat. A bemutatott táblázatból 
megállapítható, hogy biomassza tüzelés esetén 69.593.036 Ft beruházási költség mellett 
7.346.046 Ft megtakarítás érhetı el 9,5 év megtérülési idın belül, míg a gáztüzelés esetén 
33.937.036 Ft a beruházási összeg, 5.645.046 Ft a megtakarítás 6 év megtérülési idın belül. A 
második beruházási csomagban a mővelıdési ház, a könyvtár, a családsegítı és az általános 
iskola III-as számú épülete kerülne, ahol főtéskorszerősítés, külsı nyílászáró csere, 
napkollektorok telepítése javasolt, 12 év feletti megtérülési idıvel. Szintén a második 
beruházási csomagban szerepel a mővelıdési ház, a szakiskola, a bánhalmi iskola a 
Polgármesteri Hivatal, az általános iskola I-II-es épülete és az óvoda, ahol külsı nyílászárók 
cseréje, napkollektorok telepítése javasolt, 12 év feletti megtérüléssel. A második beruházási 
csomagnál mindenképpen célszerő EU-s pályázati forrásokat igénybe venni. Az elsı 
beruházási csomagnál közbeszerzési eljárás keretén belül választják ki a beruházókat. A 
második beruházási csomagnál a pályázatok és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, 
pályázati önerı biztosítására, utófinanszírozásra, szükség esetén a projekt elıfinanszírozására 
van szükség. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a múzeum épületének főtéskorszerősítésérıl nem hallott. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 14 óra 35 perckor megérkezett, a képviselı-
testület létszáma 12 fı. 
 
PARDI SÁNDOR tájékoztatásul elmondta, hogy a középiskola benyújtotta pályázatát a 
kastély nyílászáróinak cseréjére, így a pályázat kedvezı elbírálása esetén az iskolánál 
kiszámított költség jelentısen csökkenhet. 
 
MAGYAR ISTVÁN a kondenzációs kazánok élettartamáról érdeklıdött. 
 
RÉVAI RÓBERT: a kondenzációs kazánok várható idıtartam 20-30 év. 
 
MAGYAR ISTVÁN a karbantartás, javítás, alkatrész utánpótlás költségeirıl érdeklıdött. 
 
IZSÓ GYULA: a közbeszerzés elbírálásánál fontos szempont lesz, hogy a pályázók mennyi 
garanciát tudnak vállalni. Meg kell jelölni, hogy melyek azok a költségek, amelyek évente az 
üzemeltetés során felmerülnek. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint az intézmények főtéskorszerősítését el kell 
kezdeni. A termıföldeken helyben meg tudják termelni a biomassza tüzeléshez szükséges 
anyagokat. Nyilván ennek a tüzelési módnak kényelmi szempontból vannak hátrányai a 
gázfőtéssel szemben. Figyelembe kell venni azt is, hogy ma a gázlobbi óriási erıvel bír. A 
középiskolában olyan kazánt kellene beállítani, ami könnyen átállítható más tüzelési módra. 
 
IZSÓ GYULA: az intézményi felmérés és a szóba kerülı korszerősítési lehetıségeket 
áttekintve megállapítható, hogy a biomassza tüzelés nagyon költséges. A középiskolánál 
keletkezı 50 tonna főtıanyaggal szemben, 250 tonnára tehetı az intézményi szükséglet. A 
hiányzó 200 tonna megtermeléséhez rendelkezésre áll a terület, de nincs meg az elıállítás 
technológia és anyagi háttere, emiatt a biomassza tüzelési móddal szemben elınyben 
részesítik a gázfőtést kondenzációs kazán beszerelésével. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ emlékezete szerint korábban arról volt szó, hogy az iskolánál szalma 
brikett tüzelésre állnak át. A jelenlegi tájékoztatóban azonban nem hallott errıl a főtési 
lehetıségrıl. 
 
BOGDÁN PÉTER: a szakemberekkel folytatott megbeszélés és egyeztetés során a 
kondenzációs kazán beépítésének lehetısége került elıtérbe. 
 
IZSÓ GYULA: a főtéskorszerősítési megoldások áttanulmányozása során felmerült a 
szalmatüzeléső kazán lehetısége is, de az iskolának nem áll rendelkezésére 260 tonna szalma 
brikett.  
 
FODOR IMRE elmondta, hogy vélhetıen meghiúsult annak a beruházónak az elképzelése, 
aki szalmabrikettáló üzemet szeretett volna mőködtetni a téglagyárban. 
 
RÁCZ ELEK: természetesen az iskolának az lenne a legjobb, ha elı tudná állítani a szükséges 
biomassza mennyiséget. Jelen körülmények között azonban az intézménynek nem áll 
rendelkezésére a kellı technikai és mőszaki háttér (szecskázógép, tároló- és szárító kapacitás). 
Véleménye szerint, a biomassza elıállítása megoldhatatlan terhet róna az iskolára. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: figyelembe kell venni, hogy, az évszázadok során a főtıanyag 70-
80 %-át a biomassza adta, ami nagyon gazdaságos volt. Nem vitatja az elvégzett 
költségszámításokat, mégis azt kéri, hogy ne vessék el a biomasszatüzelés lehetıségét. 
 
IZSÓ GYULA: ennek a főtési rendszernek viszonylag magas a beruházási költsége (12 év 
feletti megtérülési idı). Jelenleg még nincs 12 éve mőködı biomassza kazán, tekintettel arra, 
hogy ez a technológia még csak most kezd elterjedni. Nehéz megmondani, hogy mennyi 
költséget jelent a folyamatos üzemeltetése és a karbantartása, valamint az apríték elıállítása. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy az elkészített tanulmányt írásban kapják meg a 
képviselık, és a döntéshozatal elıtt a bizottságok is alakítsák ki véleményüket a napirenddel 
kapcsolatban. 
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IZSÓ GYULA véleménye szerint nincs akadálya annak, hogy a pályázatban a biomassza 
főtési rendszer is kiírásra kerüljön, és majd a beérkezı ajánlatok alapján lehet választani a 
korszerősítési lehetıségek közül. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a tájékoztatóból az derül ki, hogy a kisebb intézmények esetében, ahol a 
nyílászáró csere és a napkollektoros megoldással számoltak, ott 12 éven túli a megtérülési idı. 
Érdeklıdött, hogy ez az idıtartam jelentısen meghaladja-e a 12 évet. 
 
RÉVAI RÓBERT: mint említette ezeket a beruházásokat EU-s forrás igénybevételével 
célszerő megvalósítani, és ez által a beruházás költsége szinte a felére, harmadára 
csökkenthetı. Számításai szerint, ennek a főtéskorszerősítési megoldásnak a megtérülési ideje 
15 évre tehetı. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy ezen az ülésen ne szülessen döntés a főtéskorszerősítésrıl. 
Az írásos anyag áttanulmányozása és a bizottsági vélemények kialakítása után a képviselı-
testület a soron következı ülésen ismét tárgyalja ezt a napirendi pontot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 74/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közintézményeinek hıtechnikai vizsgálatáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a EC MULTIENERGIE Kft. tájékoztatóját az önkormányzat köz- 

intézményeinek hıtechnikai vizsgálatáról, és azt tudomásul veszi. 
A képviselı-testület a közintézmények főtéskorszerősítési lehetı- 
ségeit a soron következı ülésén ismét napirendre tőzi. 
 
Errıl: 1./ EC MULTIENERGIE  Kft. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . - 
 

 
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 
 
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tájékoztatója a hulladékszállítási díjtartozások 
behajtási rendjérıl 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester elmondta, hogy lakossági panasz érkezett a képviselı-
testülethez a hulladékszállítási díjelmaradással kapcsolatban. A hátralékosok a behajtó cégtıl 
kaptak felszólítást, amely már tartalmazza a behajtás költségét is. Megkérte a  
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Városgazdálkodási Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást a díjhátralékok 
behajtásának módjáról. 
 
FARKAS SÁNDOR: az elmúlt év második félévében módosítására került az önkormányzat és 
a Városgazdálkodási Kft. között fennálló közszolgáltatási szerzıdés. A módosítás egyik 
sarkalatos pontja az volt, hogy a módosítást követıen az önkormányzat a nem fizetı lakosok 
után már nem fizeti ki a díjhátralékot a kft-nek. A Városgazdálkodási Kft. a díjhátralékosoktól 
behajtó cég bevonásával próbálja beszedni a hulladékszállítás díját, és csak ezt követıen adja 
át a díjhátralékot az önkormányzatnak közadók módjára történı behajtásra. A 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 26. §-a alapján a hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelı díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók 
módjára behajtható köztartozásnak minısülnek. A jogszabály alapján a díjhátralék 
keletkezését követı 30 napon belül felhívja a hátralékosok figyelmét a tartozásra, és 
felszólítja annak rendezésére. A kft. dolgozói a hátralékosoknak felszólító levelet csatolnak a 
következı havi számlájuk mellé, amelyet hagyományos kézbesítéssel juttatnak el az 
ügyfelekhez. A jogszabály alapján a felszólítást követıen lehet átadni behajtásra a hátralékot. 
A Városgazdálkodási Kft. Kenderes vonatkozásában a közszolgáltatási szerzıdés módosítását 
követıen, 2009. augusztus 1. és 2009. december 31. közötti idıszakban felhalmozódott 
közszolgáltatási díjhátralékokat úgy adták át a behajtó cégnek, hogy a 2009. december 31-i 
számlával felszólították a hátralékosokat a díjfizetésre. Elmondta, hogy a behajtó cég a 
tevékenységét sikerdíj ellenében végzi, amit a Kft. fizet, de a behajtás költségeit 
(adminisztrációs díjat) ráteszi a meglévı számlatartozásokra. Kenderes vonatkozásában a Kft. 
olyan kedvezı konstrukcióban állapodott meg, ahol a kis összegő tartozások esetében 
majdnem fele a Kisújszállásinak. Jelenleg Kenderesen 1500 Ft-os tartozásig 1250 Ft, 3000 Ft-
os tartozásig 1750 Ft, 5000 Ft-os tartozásig 2250 Ft + Áfa adminisztrációs díját számol fel a 
behajtó cég. A hivatkozott jogszabály alapján a felszólítás eredménytelensége esetén, a 
díjhátralék keletkezését követı 90 nap után - a felszólítás igazolása mellett - lehet átadni a 
díjhátralékokat adók módjára történı behajtásra az önkormányzatnak. A Kft-t arra kötelezi a 
törvény, hogy igazolja az önkormányzat részére, hogy megpróbálta behajtani a díjhátralékot. 
Ezt az igazolást a behajtó cég állítja ki. Tájékoztatásul elmondta, hogy 2009. augusztus 1. és 
2009. december 31. között 1.630 ezer forint kintlévıség keletkezett, ami havi 330 ezer forint 
meg nem fizetett számlának felel meg. Ez az összeg, az összes számla 20 %-a, amit a lakosság 
5 %-a termeli meg. Két hónap alatt 373 ügyfelet szólítottak fel, ebbıl 119 ügyfél rendezte a 
tartozását. A jövıben negyedévente indítják ezeket a behajtási eljárásokat, és ezek az 
adminisztrációs díjak mindig újra felszámításra kerülnek. Az önkormányzatnak lehetısége 
van a díjhátralékok csökkentése érdekében megvizsgálni, hogy a szociális segély és 
lakásfenntartási támogatás összegébıl a hátralékok kiegyenlítésre kerüljenek. 
 
Dr. Barta Zsuzsanna képviselı 15 óra 5 perckor kiment a terembıl, a képviselı-testület 
létszáma 11 fı. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a panaszosok nem a notórius nem fizetık között vannak. Jelen esetben 
arról van szó, hogy az ügyfél véletlenül nem fizetett be egy számlát, felszólítást nem kapott, 
csak a behajtó cég adminisztrációs díjjal növelt levelét és számláját. Tudomása szerint nem 
egy, hanem két felszólítást kell küldeni, amelybıl a második felszólítás már tértivevényes. 
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Javasolta, hogy ilyen esetekben küldjék ki ismételten a be nem fizetett számlát a következı 
havi számlával. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  úgy gondolja, hogy a mai világban törekedni kell a díjhátralékok 
behajtására. Véleménye szerint azonban, ennek ellenére nagyon sokan önhibájukon kívül 
kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják kifizetni a számláikat. A felszámításra kerülı 
adminisztrációs költséget nem tartja lojálisnak. Tisztában van azzal, hogy a behajtó cég 
érdeke az, hogy valamennyi díjhátralék behajtásra kerüljön. Mindezek ellenére azonban 
figyelembe kell venni azt is, hogy csak egyszeri tartozásról, vagy sorozatos nem fizetésrıl van 
szó. A közel 100 %-os adminisztrációs költség helyett humánusabb, emberközpontúbb 
megoldást kellene keresni. 
 
FARKAS SÁNDOR: a felszólítások mellé újabb csekket nem tudnak küldeni. Korábban a 
tértivevényes felszólítás mőködött a településen, de sajnos ezek a felszólítások 0 %-os 
eredménnyel jártak. Tapasztalatai alapján, a hátralékosok sokkal komolyabban veszik a 
behajtó cég felszólítását. Úgy ítéli meg, hogy a hulladékgazdálkodási törvény alapján a Kft-
nek akkor kell bizonyítani a felszólítás tényét, amikor a hátralék közadók módjára történı 
behajtásra átkerül az önkormányzathoz. A humánusabb adminisztrációs költségekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy ezek a költségek alacsonyabbak a Kisújszálláson behajtást 
végzı cég költségeinél. Úgy gondolja, hogy a szociális segély és lakásfenntartási támogatás 
valamelyest segíthetne ezeken a problémákon, és örömmel venné, ha ez mőködne a jövıben. 
A számlázások elıtt minden esetben ellenırzik a gépi nyilvántartást, és a fizetési határidıt 
követı 30 nap után készítik el a felszólítást. Véleménye szerint, ez a 30 nap elegendı arra, 
hogy az ügyfél rendezni tudja tartozását. 
 
BÍRÓNÉ FEKETE KATALIN:  minden csekken feltüntetésre kerül a Városgazdálkodási Kft. 
számlaszáma, amire be lehet fizetni a díjat, illetve munkaidıben a kft. pénztárba. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT véleménye szerint elbeszélnek egymás mellett. Nem vitatja, 
hogy a Városgazdálkodási Kft. a jogszabályi elıírások szerint jár el, de úgy érzi, hogy nem 
értették meg a probléma lényegét. A panaszosok azt állítják, hogy nem kapták meg a 
felszólítást, és az a gond, hogy az ügyfél és a Kft. sem tudja igazolni ezt. Nem a notórius nem 
fizetıkrıl van szó, hanem azokról a személyekrıl, akik véletlenül nem fizettek be egy 
számlát. 
 
BÍRÓNÉ FEKETE KATALIN : a felszólító levelet minden esetben hozzátőzi a számlához, 
igaz ezt nem tudja bizonyítani. Tapasztalatai alapján azonban az ügyfeleknek könnyebb azt 
állítani, hogy nem kaptak felszólítást. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: peres eljárásban a bíróság bizonyítékként csak a tértivevényes 
felszólítást fogadja el. 
 
FARKAS SÁNDOR: a Kft. az említett behajtási eljárások szerint jár el. A gyakorlat azt 
bizonyítja, hogy minél késıbb kerül egy-egy díjhátralék behajtásra, annál kisebb a 
valószínősége a befizetésnek. A tértivevényes felszólítások kiküldése többlet költséget 
eredményez, amit az ügyfélnek kellene megtéríteni. A listában szereplı személyek 95 %-a  
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azonban nem egy számlával tartozik. Hangsúlyozta, hogy minden hátralékos ügyfél részére a 
következı havi számla mellé csatolják a felszólítást, igaz ezt bizonyítani nem tudják. A 
hulladékgazdálkodási törvény elıírásai szerint nem is ezt kell bizonyítani, hanem azt, hogy a 
Kft. megpróbálta behajtani a díjhátralékokat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint tértivevényes levélben kellene felszólítani azokat 
az ügyfeleket, akik az elsı alkalommal nem fizették be a díjat, és így nem hivatkozhatnának 
arra, hogy nem kapták meg a felszólítást. Természetesen a tértivevényes levél díját az 
ügyfélnek kellene megfizetni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: a kenderesi vízmőnél mőködik ez az eljárási rend. Véleménye szerint a 
hulladékszállítási díjnál is ezt a megoldást kellene alkalmazni. Fontos, hogy azok az ügyfelek, 
akik rendszeresen fizetik a díjat, és csak egy számla befizetését mulasztották el, ne 
ugyanolyan eljárás alá essenek, mint a notórius nem fizetık.  
 
SÜVEGES LAJOS a vízmő vízdíjtartozás esetén 30 nap után kiküld egy sima felszólítást, 
amennyiben erre a felszólításra nem történik meg a befizetés, úgy ismételt felszólítást 
küldenek tértivevénnyel. A Kft-vel szemben a vízmőnek fogyasztás korlátozási lehetısége is 
van a hátralékosokkal szemben. 
 
FARKAS SÁNDOR: megpróbál megoldást keresni a felvetett problémára, azt azonban nem 
tudja vállalni, hogy valamennyi hátralékost minden alkalommal tértivevényes levélben szólít 
fel. Kérte a képviselı-testületet, hogy keresse annak lehetıségét, hogy a díjhátralékokat 
rendezni tudják a szociális segély és lakásfenntartási támogatás összegébıl. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy a felmerült kérdésekben, a közeljövıben folytassanak 
egyeztetést. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 75/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tájékoztatója a hulladékszállítási díjhátralékok 
behajtási rendjérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. tájékoztatóját a hulladék- 
 szállítási díjhátralékok behajtási rendjérıl, és azt tudomásul veszi. 
 A Képviselı-testület a hulladékszállítási díjhátralékok behajtásával 

kapcsolatban további megbeszélést kezdeményez a Kisújszállási  
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetı igazgatójával. 
 
Errıl: 1./ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Farkas Sándor ügyvezetı igazgató 
                 5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 é r t e s ü l n e k . – 
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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 
 
Dr Barta Zsuzsanna  15 óra 45 perckor visszaérkezett, így a jelenlévı önkormányzati 
képviselık száma 12 fı. 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné, Baktai Kálmán, 
Krokavecz Lászó és Kuczeráné Sípos Judit. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselı-testületnek elfogadásra javasol. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a Szociális és Egészségügyi Bizottság is megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, melyet szintén elfogadásra javasol. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
ülése, amelyen a rendelet-tervezetet tárgyalták, sajnos nem volt határozatképes. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT:  az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság ülése is 
határozatképtelen volt, a bizottság tagjai közül 4-en jelentek meg az ülésen. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy az önkormányzat hitelállománya 3 év alatt hogyan 
alakult, mennyivel nıtt? 
 
BÍRÓ CSABA: az elıterjesztés 4-es számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 
adósságállományának kimutatását. 2006-ban az önkormányzat 32 millió Ft bérhitellel, 10 
millió Ft rövid lejáratú mőködési hitellel és 40 millió Ft folyószámla hitellel rendelkezett. A 
mőködési célú hitelek növekedése önkormányzatunk kötelezı feladatainak fenntartása miatt a 
4-es számú mellékletben részletezettek szerint emelkedett, további mőködési célú hitel 
felvétele jelzálogfedezet biztosítása nélkül nem lehetséges. 
 
CSATÁRI LAJOS: polgármester úrtól kérdezi, hogy az önkormányzat adósságát ki fogja 
kifizetni? Ismerve a gazdasági, közgazdasági, politikai viszonyokat, az önkormányzatra 
vonatkoztatva milyen elképzelése van polgármester úrnak a helyzet kezelésére? Konkrét 
elképzeléseket, lépéseket vár arra vonatkozóan, hogy  milyen kitörési pontokat  lát a település 
életében? Véleménye szerint határozott lépésekre van szükség. A közelmúltban megtartott 
Kenderes jelene-jövıje vitanapon több alkalommal elhangzott, hogy „nagy a baj”, ezért gyors, 
határozott és szakszerő lépésekre van szükség. Ilyen szempontból a település elsı emberének 
szakmai elképzeléseire, a kitörési pontok meghatározására, az elméleti és gyakorlati lépések 
meghatározására kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 
BOGDÁN PÉTER: a hiteleket az önkormányzat vette fel, ezért visszafizetnie is a mindenkori 
önkormányzatnak kell.   
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CSATÁRI LAJOS további kérdése volt, hogy az önkormányzat milyen bevételekbıl fogja 
visszafizetni a hiteleket? 
 
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat különbözı bevételeibıl. Úgy gondolja, hogy az 
önkormányzatnak a bevételeit kell növelni, - többek között -munkahelyteremtés kapcsán 
iparőzési adóbevétel növelésével, ehhez természetesen kedvezı makrogazdasági környezetet 
kell biztosítani.  
 
VÁRI IMRE:  az általa elkészített könyvvizsgáló jelentés részletesen tartalmazza az 
önkormányzat 2009. évi beszámolója adatainak elemzését. Javasolta a befejezetlen  
beruházások állományának felülvizsgálatát és kivezetését.- szükség esetén. Felhívta a 
figyelmet a rövid lejáratú kötelezettségek alakulására, lehetıség szerinti további 
csökkentésére, továbbá az elıirányzat-módosítások elıírások szerinti idıben történı 
rendezésére. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az, hogy a város ilyen nehéz helyzetben van, legnagyobb részt 
makrogazdasági tényezıkre vezethetı vissza, ugyanakkor látja az önkormányzat felelıssége 
is. Hiányolta, hogy nincs az önkormányzatnak gazdaságfejlesztési koncepciója. A lehetıségek 
maximális kihasználása érdekében mindent meg kell tenni. Sajnálja, hogy a közelmúltban 
megrendezett Kenderes jelene-jövıje vitanapon csak néhány intézményvezetı vett részt.  
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
10/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról 

 és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2010. április 21. 
 
 
 
(:Bogdán Péter:)          (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
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4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Ellenırzési jelentés Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2009. 
évben végzett belsı ellenırzésekrıl 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ:  a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ellenırzési jelentést, amelyet a 
Képviselı-testületnek a beterjesztett formában elfogadásra javasol. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 76/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2009. évben végzett belsı 
ellenırzésekrıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Kenderes 
 Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál  2009. évben végzett 
             belsı ellenırzésekrıl szóló ellenırzési jelentést, és azt a  

jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
   
  é r t e s ü l n e k . – 

 
 
 

5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek 
bérletérıl, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló .../2010.(....) 
önkormányzati rendelet-tervezetérıl 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 12 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzat 

Képviselı-testületének 
11/2010.(IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról 

 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2010. április 21. 
 
 
(:Bogdán Péter:)          (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
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 az egységes óvoda-bölcsıde alapdokumentumainak jóváhagyásáról 
 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az alapdokumentumok módosítását az egységes óvodai-bölcsıdei 
csoport mőködtetése indokolja. Az intézmény megfelel  a jogszabályban megfogalmazott  
elıírásoknak. Örvendetes, hogy már három településrıl voltak tapasztalatot szerezni az 
intézményben az óvodai-bölcsıdei csoport beindításáról. A Képviselı-testületnek elfogadásra 
javasolja az alapdokumentumok módosítását. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: úgy tudtak megfelelni az elvárásoknak, hogy 
alapdokumentumaikat módosították, illetve a tárgyi feltételeket biztosították, a személyi 
feltétel biztosítása pedig folyamatban van. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és a 
következı határozatokat hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
 9. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Óvodai Egység alapító 
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 okiratáról szóló  208/2009.(IX.9.) Kt. számú határozatának módosításáról az alábbiak 
 szerint döntött: 
 
 1./ Az alapító okiratban szereplı XVII. „Alkalmazott szakfeladatai 2009. december  
                 31-ig” szövegrész hatályát veszti. 
 
 2./ Az alapító okirat XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl” 
                 az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 

8901111 Esélyegyenlıség elısegítését célzó általános, komplex 
tevékenységek, programok 

      8901121 Az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek 
                                    és programok 
                8901161      Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek,  
                                    programok 
 
 3./ Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok. 
 
 4./ A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 
                 1. számú mellékletét képezi. 
 
           5./  A határozat rendelkezései 2010. április 21-tıl lépnek hatályba, ezzel egyidejőleg  
                 Kenderes Város Önkormányzatának 208/2009.(IX.9.) Kt. számú határozata  
                 hatályát veszi. 
 
             Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                       2./ Óvodai Egység vezetıje, Kenderes, Szent István út 62. 
                       3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                       4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
                       5./ Irattár 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 78/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység Házirendjének jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Óvodai Egység 
 Házirendjét a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 
 
 Errıl: 1./  Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység vezetıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység Helyi Óvodai Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Óvodai Egység 
 Helyi Óvodai nevelési Programját a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal jóváhagyta. 
  
 Errıl: 1./  Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység vezetıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  80/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység Minıségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Óvodai Egység 
 Minıségirányítási Programját a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal jóváhagyta. 
  
 Errıl: 1./  Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység vezetıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  81/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Óvodai Egység 
 Szervezeti és Mőködési Szabályzatát  a jegyzıkönyv melléklete szerinti 
 tartalommal jóváhagyta. 
  
 Errıl: 1./  Kuczeráné Sípos Judit Óvodai Egység vezetıje, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
Beszámoló az Óvodai Egység munkájáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: sajnálja, hogy a Képviselı-testület tagjai nem kíváncsiak az 
Óvoda munkájára. Kéri, hogy gyakrabban járjanak be rendezvényekre, ünnepségekre, 
eseményekre. A napi pedagógiai munka mellett nagy energiát fektetnek arra, hogy az óvodába 
járó gyerekeket élményhez juttassák. Az integrációs programban való részvétel lehetıséget 
biztosít az anyagi forrás biztosítására, ezáltal színvonalas programokat tudnak a gyermekek 
számára biztosítani. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: az intézmény munkájába belelát, és úgy látja, hogy a beszámoló 
bemutatja tevékenységüket, és mindent tartalmaz, ami fontos számukra. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nagyon színes és élményekben gazdag élet folyik az óvodában. 
Kifejezetten tetszik, hogy a nemzeti  és egyéb ünnepeken a gyerekek  ötletgazdag mősorokkal 
kápráztatják el a közönséget, amely maradandó élmény mindenki számára. 
 
BOGDÁN PÉTER: maximális elismeréssel szól az intézményben folyó munkáról. Kívánja, 
hogy a jövıben is ilyen magas szakmai színvonalon végezzék munkájukat. A beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
Kenderes Város Önkormányzatának 82/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
az Óvodai Egység munkájáról szóló beszámolóról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati  Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 Óvodai Egység munkájáról készített beszámolót, melyet a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal elfogadott. 
 
 Errıl: 1./ Kuczeráné Sípos Judit intézményvezetı, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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8. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2009. évi gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: áttanulmányozva  az anyagot megállapította, hogy az adatok nem 
igazán tükrözik, hogy mögöttük emberek vannak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnos egyre nehezedı helyzetben, egyre bonyolultabb esetekkel 
találkoznak munkájuk során, amely nagyon nehéz feladat, mivel emberi sorsokról van szó.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és  12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 83/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi 
ellátásáról készített átfogó értékelésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti és  
 gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. 
 A Képviselı-testület az átfogó értékelést elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Észak-alföldi Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
                           Szociális és Gyámhivatal Szolnok, Kossuth L. út 2. 
                      2./ Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat  
                           Helyben 
                      3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      4./ Mikes Ferencné gyámügyi vezetı-fıtanácsos, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
9. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Közoktatási Esélyegyenlıség Helyzetelemzésérıl 
 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta  az anyag 7. oldalán szereplı „község” szót „városra” 
javítani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
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Kenderes Város Önkormányzatának 84/2010. (IV. 21.) számú határozata  
Kenderes Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésérıl 

 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kenderes Város Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Helyzetelemzésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta és a melléket 
formában azt jóváhagyja. 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodás Osztálya, Helyben 
         2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
         3./ Közoktatási Intézmények vezetıi 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
10. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Egyebek  
 
a.) 
 
BOGDÁN PÉTER: a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium vezetése kérelemmel 
fordult a Képviselı-testülethez, mőfüves labdarugó pálya megépítése tárgyában. Az iskolában 
a testnevelés oktatás feltétele nagyon nehezen biztosított a hosszan tartó téli és tavaszi 
csapadékos idıjárás miatt. A tornaterem hiánya eddig is próbára tette a testnevelés oktatását, 
de a gondokat tetézte a füves focipálya felszántása is. A füves pálya játékra alkalmatlan 
állapotba került. Az iskola vezetése szerint nem érdemes újra füvesíteni a pályát, mert az 
testnevelési célokra nem alkalmas, a megnövekedett tanulói létszám miatt nem bírja a napi 5-
10 órás igénybevételt. Az iskola vezetése régóta szorgalmazta a fenntartó felé kérését, 
miszerint egy mőfüves kispálya megépítése oldaná meg a testnevelés oktatását. A tornaterem 
hiányát nem pótolná, de a testnevelés oktatás idıszakát kitolná a késı ıszi és kora tavaszi 
idıszakra is. A mőfüves pálya megépítése 10 millió Ft-ba kerül, melyhez kérik a Képviselı-
testület támogatását. Az iskola vállalja, hogy a pálya megépítésével kapcsolatos 
földmunkákat, parkosítást, a pálya körüli védıháló és egyéb eszközök beépítését önerıbıl 
biztosítja. Kérik a Képviselı-testület, hogy tárgyalja meg kérésüket, és biztosítson forrást a 
mőfüves játéktér megépítéséhez. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PARDI SÁNDOR: az iskola vezetése megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a 
testnevelés oktatásához minden feltételt biztosítani tudjon. Ennek érdekében kialakításra 
került nıi –férfi öltözıt, zuhanyzó, illemhely, kézmosó. Jelenleg nagyon zsúfolt körülmények 
között tudják megoldani a testnevelés oktatását. Kéri a Képviselı-testület támogatását a 
mőfüves pálya megépítéséhez.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy az OLLÉ program keretében lenne-e 
lehetıség a pálya megépítésére? 
 
OROSZ MIHÁLY: információja szerint az OLLÉ program még nem zárult le, van lehetıség 
pályázat benyújtására. A pályázati csoport munkatársai meg fogják nézni az ilyen jellegő 
lehetıségeket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, hogy támogatja a pálya 
megépítését,  arra az önkormányzat költségvetésében forrást kell találni, és  meg kell jelölni 
azt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, vegyék fel a kapcsolatot a karcagi középiskolával, ahol 
hasonló pályát építettek.  
  
MAGYAR ISTVÁN: emlékeztetett mindenkit, hogy 2012. évre minden oktatási intézménynek 
meg kell felelni az alapfeltételeknek, ezért is szükség lenne a pálya megépítésére.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Javasolta, hogy vizsgáljanak meg több fajta mőszaki megoldást, és  keressenek több 
kivitelezıt. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT:  néhány éve lett volna lehetıség az OLLÉ programban való 
részvételre, sajnos az akkori iskolaigazgató úr nem élt a lehetıséggel. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 85/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mőfüves labdarugó pálya megépítésének 
elvi támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Kenderesi 
 Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmét, és úgy döntött, hogy elviekben 
 támogatja az intézményben megvalósuló mőfüves labdarugó pálya építését. 
 A Képviselı-testület megbízza  Orosz Mihály aljegyzıt, hogy vizsgálja meg az OLLÉ  
            programban való részvétel lehetıségét, amelyrıl a következı testületi ülésen  

tájékoztatást kér. Ugyanakkor megbízza a Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportját, 
hogy győjtsön tapasztalatot a környezı települések (Karcag, Kunhegyes, Túrkeve) 
iskoláiban megvalósuló mőfüves labdarugó pálya megvalósításainak lehetséges 
módjairól.  
 
Felelıs: Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
              Fodor Imre vezetı tanácsos, Helyben 
               Bogdán Péter polgármester, Helyben 
Határidı: 2010. május 30. 
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Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./  Fodor Imre vezetı fıtanácsos,  Helyben 
          3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 

 
b.) 
 
Pályázat benyújtása a „IV. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2010” rendezvény 
megszervezésére 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   86/2010. (IV.21.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtásáról a „IV. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2010” rendezvény 
megszervezésére  
 
Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfő-mentesítési Alap 
terhére kiírt pályázatra Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, a „IV. Kenderesi 
Parlagfő-mentesítési Nap 2010” elnevezéső rendezvény megszervezésének támogatására.  
A rendezvény költségeit az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében szereplı általános 
tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: 

Pályázati támogatás (JNSZ megyei 
Parlagfő-mentesítési Alap) 75% 

117.675 

Önerı (25%) 39.225 
Összesen: 156.900 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 

 
                                                                                   
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: tájékoztatást adott a 2010/2011-es tanévbe beiratkozott elsı 
osztályosok számáról. E szerint várhatóan 56 elsıs gyermek kezdi meg a tanévet 
szeptemberben. A jelenlegi szakértıi vélemények alapján 3 gyermek sajátos nevelési igényő, 
egy pedig beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. Két tanuló szakértıi 
vizsgálata még folyamatban van, egyikük súlyos mozgássérült. A várható szervezési létszám 
így 60-63 fı. A fenti létszám lehetıvé teszi három osztály indítását a közoktatási törvényben 
meghatározott maximális osztálylétszám betartásával. A három osztály indítása nem jár a 
meglévı osztályok számának növelésével, hisz a 2009/2010. tanévben is három nyolcadik 
osztály volt az iskolában. Felmérték az igényt egyházi napközis csoport szervezésére, mely 
csoportban a gyerekek heti 2 óra hitoktatásban vesznek részt. A csoportba 21 leendı elsıs 



 
- 20 – 

 
 

 tanuló jelentkezett.  Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Apáczai Napok programsorozata 
május 3-tól l5-ig tart. A rendezvényekre minden érdeklıdıt szeretettel várnak. Elsısorban 
délutáni programok lesznek, többek között kerékpáros kirándulást, táncházat szerveznek. 
Május 8-án kerül megrendezésre a Tátrai Emléktorna, ahol Gödöllırıl, Kisújszállásról, 
Szolnokról várnak csapatokat. A programsorozat jótékonysági esttel zárul. 
 
PARDI SÁNDOR: a középiskolában április 3-án lesz a végzıs diákok ballagása, amelyre 
mindenkit szeretettel várnak. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: arról érdeklıdött, hogy az Általános Iskolában az átszervezés 
érint-e más osztályokat , valamint van-e lehetıség-a a tanulóknak osztályváltásra? 
 
A feltett kérdésekre Nagyné Lenge Margit válaszolt. 
 
NAGYNÉ LENGE MAGIT: természetesen lehetıség van osztályváltásra, amennyiben a 
szülı, vagy a pedagógusok szükségesnek látják. A másik kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
továbbra is ötödik osztálytól egy osztályban tanítanak emelt óraszámban közismereti 
tantárgyakat.Tájékoztatásul elmondta, hogy a közelmúltban az iskola tanulói több versenyen 
eredményesen szerepeltek. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT  az Óvodai Egységben több éve részt vesznek az integrációs 
programban, amely keretében  halmozottan hátrányos helyzető gyerekekre kapnak támogatást. 
Úgy látja, hogy az Általános Iskolának is hasznos lenne ilyen jellegő programban részt venni, 
hiszen 56 gyerek ment el az óvodából, akik között vannak halmozottan hátrányos helyzető 
gyerekek is. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az Általános iskolában is gondolkodtak az esélyegyenlıséget 
szolgáló integrációs rendszerbe történı bekapcsolódásban, természetesen figyelembe 
szeretnék venni a szülık kívánságait. is. 
 
CSATÁRI LAJOS: tolmácsolta a Gazdakör helyi csoportjának vezetıjének kérését, miszerint  
a testületi ülésekre meghívót kérnek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nincs akadálya a kérésnek.  
 
MAGYAR ISTVÁN: jelezte, hogy a Szent István út állapota a kıszállító autók folyamatos 
közlekedése miatt nagyon rossz és balesetveszélyes, továbbá a Vasút út és József Attila út 
keresztezıdésében hatalmas kátyúk keletkeztek. 
 
FODOR IMRE a Közúti Igazgatóság vállalta a Szent István út helyreállítását,  a Vasút út 
javítását pedig a fuvarozó cég fogja elvégezni, a kıszállítás befejezése után. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy az önkormányzat költségvetésében  van-e tervezve 
pénzösszeg  kátyúzásra? 
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FODOR IMRE: a költségvetésben nincs betervezve ilyen feladatra pénzösszeg. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az elızı ülésen tárgyalt a Képviselı-testület a prevenciót, integrációt és 
bőnmegelızést célzó programtervezetrıl, amelyet a Családsegítı Szolgálat vezetıje és a 
rendırırs parancsnoka állított össze.  Meggyızıdése, hogy a programban megfogalmazott 
elképzelések a bőnmegelızés, az egészségmegırzés, a prevenció és integráció célját 
szolgálják, melyek szerepet vállalnak a szocializációs hátrányok csökkentésében és az esélyek 
javítását is nagyban segítik Az  elképzelések megvalósításához  anyagi hozzájárulást kér, 30 
ezer Ft összegben. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a kéréssel forduljanak a Kenderesi Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítványhoz, amely támogat minden ilyen jellegő kérést. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az intézmények épületein lévı csatornák nagyon rossz állapotban 
vannak, ezért sürgıs javításra van szükség. A mőszaki csoport felmérte azokat a 
középületeket, ahol a felújítást sürgısen el kell végezni. A felmérés alapján a II. számú 
iskolaépület, a Szent István út 54. szám alatti önkormányzati lakás, a Városháza, a Központi 
Konyha, és a Mővelıdési Ház csatornái vannak a legrosszabb állapotban. A felújítás költsége 
800 ezer Ft. A  Szent István út térkövezésének folytatásához az anyag rendelkezésre áll, 
amelyet szükséges lenne tovább folytatni, továbbá a közlekedési lámpa építése miatt  a 4-es 
számú út melletti korlát felújítása is nagyon indokolt.   Kérte a Képviselı-testületet tárgyalja 
meg a javaslatot , és döntsön a pénzösszegek biztosításáról a költségvetési tartalék terhére. 
 
PARDI SÁNDOR:  Baktai Kálmán hozzászólására reagálva  felajánlotta, hogy a Magyar úti 
focipályához a labdarugó kapukat a középiskola elkészíti. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: érdeklıdött, hogy ebben az évben megrendezésre kerül-e az EMI 
tábor? 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az idei évben nem kerül a tábor megrendezésre. Érdeklıdött 
továbbá, hogy augusztus 1-tıl milyen formában lesz biztosítva az orvosi ellátás a II. számú 
körzetben? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: folyamatosan keresik a lehetıséget a praxis betöltésére, amelyre már  
több érdeklıdı volt. Konkrét megoldás még nincs a megüresedı állások betöltésére. 
 
BOGDÁN PÉTER: a mőszaki csoport munkatársaival  megtekintették a Rákóczi út 20. szám 
alatti ingatlant, amely árverezésre kerül, kikiáltási ára 8,6 millió Ft,. Az épület leromlott 
állapotban van, amelynek  felújítási és átalakítási  költségei igen magasak lennének, ezért nem 
látják célszerőnek az önkormányzat számára az ingatlan megvételét. Más lehetıségen is 
gondolkodnak ingatlanvásárlással kapcsolatban. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy önkormányzati lakásnak a társasház a 
legalkalmasabb. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta , hogy döntsenek a tartalék terhére történı átcsoportosításról. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 87/2010.(IV.21.) Kt. számú határozata 
a 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı átcsoportosításról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 2010. évi általános költségvetési tartaléka terhére az alábbi összegeket biztosítja: 
 
 önkormányzati intézmények csatorna felújítására 800 ezer Ft 
 Városháza  elıtti térkövezésre és korlát építésére 250 ezer Ft 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      3./ Kenderes Város Vízmő vezetıje Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
FODOR IMRE: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy május 1-tıl megnyitásra kerül a 
hulladékgyőjtı telep, amely a megszőnt szeméttelep nyugati részén került kialakításra. A 
hulladékgyőjtés szelektíven győjtött és válogatott anyagokra vonatkozik. A kiszállított 
anyagok lerakási díja 1 Ft+ ÁFA/kg. A szerves hulladék mérlegelése a telepen történik. A 
bontási anyagot a Tüzép telepen kell leméretni és a mérlegelési jegyet át kell adni a 
telepkezelınek. A telep nyitva tartását a felmerülı igények figyelembevételével fogják 
kialakítani, amelyrıl a lakosságot tájékoztatni fogják.  
 
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 35 
perckor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

(:Bogdán Péter:)      (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester               jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. április 21-én 14 
órakor tartott rendes, kihelyezett nyílt ülésérıl. –  
 

 
M U T A T Ó 

 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. április 21-i 
ülése napirendjének elfogadásáról        73/2010. 
 
1./ Kenderes Város közintézményeinek hıtecnikai vizsgálatáról    74/2010. 
 
2./  A Kisújszállási Városgazdálkodási KFT tájékoztatója a hulladék- 
      szállítási díjhátralékok behajtási rendjérıl      75/2010. 
 
3./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2010.(IV.29.) 
      önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról 
      és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
4./  Ellenırzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2009. 
      évben végzett belsı ellenırzésekrıl       76/2010. 
 
5./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010.(IV.29.) 
     önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló 
     lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, valamint  
     az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 
6./ Az Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról      77/2010. 
 
     Az Óvodai Egység Házirendjének jóváhagyásáról      78/2010. 
 
     Az Óvodai Egység Helyi Óvodai Nevelési Programjának jóváhagyásáról 79/2010. 
 
    Az Óvodai Egység Minıségirányítási Programjának jóváhagyásáról      80/2010. 
 
    Az Óvodai Egység Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  
     jóváhagyásáról                       81/2010. 
 
7./ Az Óvodai Egység munkájáról szóló beszámoló        82/2010. 
 
8./ Kenderes Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
     feladatainak 2009. évi ellátásáról készített átfogó értékelésérıl      83/2010. 
 
9./ Kenderes Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése     84/2010. 
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Napirend:         Szám: 

 
 

10./  
 

a.) A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium mőfüves 
labdarugó pálya megépítésének elvi támogatásáról   85/2010. 

 
b.) Pályázat benyújtásáról a IV. Kenderesi parlagfő-mentesítési 

Nap 2010.” rendezvény megszervezésére               86/2010. 
 
A 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı 
átcsoportosításról       87/2010. 


