
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2010. május 11-én 14 órakor tartott rendkívüli, 
nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, dr Barta 
Zsuzsanna, Bordás József, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné 
Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol:  Eszteró Imréné, Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol:  --- 
 
Jelen vannak továbbá: Czakó Sándorné, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgató-helyettese, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
osztályának vezetıje, Mikola Istvánné Városi Könyvtár vezetıje, Süveges Lajos Kenderes 
Város Vízmő vezetıje, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház igazgatója, Csatári Lajos, Bodor 
Tamás, Veresné Nagy Margit meghívott, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı.  
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 12 fı van jelen, két fı bejelentéssel van távol. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı támogató szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 91/2010.(V.11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. május 11-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
napirendekre tett javaslatát elfogadta. 

 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 
5/2010.(II.18.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 
 
BOGDÁN PÉTER  felkérte dr Ila Erzsébetet, ismertesse a Pénzügyi Bizottság véleményét a 
rendelet-tervezettel kapcsolatosan. 
 
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta a rendelet-
tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 12 
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
12/2010.(V.19.) önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 
5/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Kenderes, 2010. május 11. 
 
 
(:Bogdán Péter:)       (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester         jegyzı 
 
 
 
 
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 
 
Egyebek 
 
BOGDÁN PÉTER: Koltay Gábor filmrendezı elkészítette legújabb filmjét, Vérzı 
Magyarország címmel. A film vetítését igényelni lehet a településeknek, vetítési jog 
megfizetése ellenében. A film hossza 108 perc, a vetítési jogdíj összege pedig 100 ezer Ft + 
ÁFA. Célszerőnek látná a filmet Horthy Miklós kormányzó úr születésnapjához kapcsolódóan 
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 levetíteni, belépıjegy ellenében. Kéri a Képviselı-testület tagjainak véleményét, hogy 
éljenek-e a lehetıséggel. 
 
BODOR TAMÁS: a film vetítéshez elıadások is kapcsolódnának, neves elıadók 
közremőködésével. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT azt kérdezte, hogy a film az önkormányzat tulajdonába kerül-
e? 
 
BOGDÁN PÉTER:  nem kerül az önkormányzat tulajdonába,  a 100 ezer Ft + ÁFA a vetítési 
jogdíj összegét tartalmazza. 
 
CSATÁRI LAJOS: emlékeztet mindenkit, hogy évek óta van trianoni megemlékezés 
Kenderesen. Úgy gondolja, hogy a film vetítése jobban kapcsolódna ehhez a rendezvényhez, 
mint kormányzó úr születésnapjához. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a film nézettségét növelné, ha a vetítésen az 
alkotó is jelen lenne. 
 
BOGDÁN PÉTER a film vetítésére természetesen megfogja hívni Koltay Gábor urat is.  
 
BODOR TAMÁS: terveik szerint a film vetítését a környékbeli településeken is hirdetni 
fogják. A film valóban jobban kapcsolódik a trianoni megemlékezéshez, csak nem akartak 
konfliktust abból, hogy ugyanarra a napra szerveznek rendezvényt. 
 
CSATÁRI LAJOS: azt javasolja, hogy egyeztessenek a rendezvények szervezıi a programok 
összeállításáról. Továbbra is úgy látja, hogy a film vetítése jobban „illik” a trianoni 
megemlékezéshez, mint kormányzó úr születésnapjához. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT:  sajnos „elbeszélünk egymás mellett”. Úgy gondolja, hogy 
nem külön-külön kellene a programokat szervezni, hanem összehangolva, városi szinten. 
 
BODOR TAMÁS: a hibát ı követte el, mert  elkezdte szervezni  kormányzó úr 
születésnapjának megünneplését. Leszögezte, hogy nem másik trianoni ünnepséget akartak 
szervezni. 
 
BOGDÁN PÉTER: arról kellene a Képviselı-testületnek döntenie, hogy vállalják-e a film 
vetítésének költségeit.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: javasolta, szavazzanak a lehetıségrıl, az idıpontról pedig a 
késıbbiekben egyeztessenek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a szervezıktıl azt kéri, hogy legyenek nagyon körültekintıek a film 
vetítésének idıpontjának meghatározásánál, vegyék figyelembe a környékbeli rendezvényeket 
is. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 92/2010./V.11./ Kt. számú határozata 
a 2010. évi általános  költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
 döntött, hogy 2010. évi  általános költségvetési tartaléka terhére 
 100 ezer Ft + ÁFA összeget biztosít a Vérzı Magyarország címő 
            film levetítésére. 
 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
BOGDÁN PÉTER a Horthy Miklós Társaság szervezésében 2010. június 5-én Kaposváron 
Horthy Konferencia megtartására kerül sor. Úgy érzi, hogy Kenderes Város 
Önkormányzatának erkölcsi kötelessége a rendezvény anyagi támogatása, ezért az általános 
tartalék terhére 20 ezer Ft átcsoportosítását javasolja. Kérte, döntsenek a javaslatról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 93/2010./V.11./ Kt. számú határozata 
a 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı kötelezettségvállalásról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
 döntött, hogy 2010. évi  általános költségvetési tartaléka terhére 
 20 ezer Ft-ot  biztosít a 2010. június 5-én Kaposváron megrendezésre 
 kerülı Horthy Konferencia támogatására. 
 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
                           Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Városfejlesztési, Mezıgazdasági 
és Környezetvédelmi Bizottság legutóbbi ülése megint határozatképtelen volt. Nagyon 
elszomorítja, hogy a bizottsági ülés napirendje, amely a közintézmények 
főtéskorszerősítésének lehetıségeinek ismertetése, valamint az orvosi ellátás kérdése volt  – 
sem motiválta a bizottság tagjait arra, hogy a bizottság ülésén részt vegyenek. Ennek ellenére 
az EC Multienergie KFT képviselıi részletes tájékoztatást adtak a jelenlévıknek. Az orvosi 
ellátás tárgyi feltételei biztosításának lehetıségeit írásba foglalta, amelyet a Képviselı-testület 
tagjainak közread. Az orvosi ellátás biztosítására végleges megoldást kell találni, amelynek 
érdekében mindent meg kell tenni a Képviselı-testületnek. 
 
BOGDÁN PÉTER  mindenképpen szeretnének megnyugtató megoldást találni az orvosi 
ellátás folyamatos biztosítására, ezért folyamatosan tárgyalnak dr Juhász István doktor 
úrékkal ebben az ügyben. 
 
Kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása van, tegye meg.  
 
TAPASZTÓ SZABOLCS:  korábbi testületi ülésen volt szó arról, hogy a Mővelıdési Házban  
mozgáskorlátozotti WC  kialakítására lenne szükség. Érdeklıdött, hogy ezzel kapcsolatban 
történt-e intézkedés? A bánhalmi közmeghallgatáson vetıdött fel az út és járda készítésének 
szükségessége, valamint a Kakat-híd kivilágítása, amelyre ígéretet tettek. Felhívta a 
figyelmet, hogy a Szent István úton életveszélyes kátyúk vannak.  A lakosok jelezték, hogy a 
kerékpártárolónál a burkolat balesetveszélyes. További kérés, hogy a Szent István útra a 
lovaskocsikat engedjék be. A feladatokat felelıs megjelölésével kellene meghatározni. 
 
BOGDÁN PÉTER a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy a Mővelıdési Házban a Mőszaki 
csoport tagjai felmérik a szükséges munkálatokat, elkészítik a költségvetést. A bánhalmi járda 
felújítása a nyár folyamán fog elkészülni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közúti Igazgatóság ígérete szerint május 31-ig el fogja végezni a 
szükséges kátyúzást. A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium részérıl a mai napon 
érkezett egy kérelem, amelyben alapító okiratuk módosítását kérik a Képviselı-testülettıl  
Érettségire épülı elméleti és gyakorlati szakmai képzést szeretne az intézmény beindítani, 
amelyhez szükséges az alapító okirat módosítása. Kéri a Képviselı-testületet, döntsön az 
alapító okirat módosításáról. 
 
CZAKÓ SÁNDORNÉ: az iskolarendszeren belüli oktatást kell kiegészíteni az elırehozott 
szakképzés keretében elsajátítható, a szakiskolában indítható szakképzéssekkel, valamint az új 
OKJ-s számokkal. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 94/2010./V.11./ Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának módosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kenderesi Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 27/2010.(II.10.) Kt. számú  
határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:  

 
1./ Az alapító okirat ”II. Székhelye: 5331 Kenderes, szent István út 27. 

Telephelye: 5331 Kenderes, Szent István út 41.” az alábbira változik: 
 

II. Székhelye: 5331 Kenderes, Szent István út 27.  
    Telephelye: 5331 Kenderes, Szent István út 39. 

 
2./ A”XIII. A költségvetési szerv besorolása:  

4. Alaptevékenység  
Iskolarendszeren belüli oktatás 
- szakiskolai, szakképzési 
- szakközépiskolai,  
- gimnáziumi„ bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„Iskolarendszeren belüli oktatás 
 
- szakiskolai, szakképzési 
- elırehozott szakképzés keretében elsajátítható, a szakiskolában 

indítható szakképzések (alternatív kerettanterv alapján 8. ált. isk.) 
- szakközépiskolai 
- gimnáziumi” 
 
„A szakiskolai szakmai elméleti, gyakorlati és általános mőveltséget biztosító 
oktatás keretében felkészítés az alábbi szakmákra:” vonatkozó táblázat az 
alábbiakra módosul: 

 

 

OKJ szám 

 
 
Szakképesítés megnevezése 

Iskolai szakképzés, 
szakmai gyakorlati 
képzési  ideje (év) 

33 621 02 1000 00 00 Gazda  2 
31 622 01 0000 00 00 Kertész 2 
31 621 04 0001 3101 Belovagló 2 
31 621 03 0000 00 00 Állattenyésztı 2 
33 811 01 0000 00 00 Cukrász 3 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 3 (2) 

33 
 811 03 1000 00 00 

Szakács 3 (2) 

31 521 01 0010 31 03 Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító 2 
31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetı, gépkarbantartó 2 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és –tenyésztı  2 
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Az elırehozott szakképzés szakképesítései 
 

 

 

OKJ szám 

 
 
Szakképesítés megnevezése 

Iskolai szakképzés, 
szakmai gyakorlati 
képzési ideje (év) 

33 621 02 1000 00 00 Gazda  3 
31 621 04 0000 00 00 Lótartó és –tenyésztı  3 
31 521 01 0010 31 03 Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító 3 
31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetı, gépkarbantartó 3 
33 811 02 1000 00 00 Pincér 3 
33 811 03 1000 00 00 Szakács 3 
31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztı  3 
55 812 01 0010 55 02 Vendéglátó szakmenedzser 2 
55 812 01 0010 55 01 Idegenforgalmi szakmenedzser 2 

 
 
Érettségire épülı elméleti és gyakorlati szakmai képzés 
 

OKJ számOKJ számOKJ számOKJ szám    Szakképesítés megnevezése Iskolai szakképzés, 
szakmai gyakorlati 
képzési ideje (év) 

54 525 02 0010 54 02  Mezıgazdasági gépésztechnikus 3 
54 621 02 0010 54 02 Mezıgazdasági technikus 3 
52 811 02 0000 00 00 Vendéglıs 2 
52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetı 2 

 
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. május 11-tıl lép hatályba, ezzel egyidejőleg 

Kenderes Város Önkormányzatának 27/2010.(II.10.) Kt. számú határozata 
hatályát veszti. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
     Kenderes, Szent István út 27. 

  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. 
  5./ Irattár 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
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MAGYAR ISTVÁN: az elmúlt testületi ülésen volt szó a középiskolában mőfüves pálya 
megépítésérıl. Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy  elırelépés történt ez ügyben, tárgyaltak 
több kivitelezıvel is. Kb. 11-12 millió Ft-os költséggel számoltak. A legutóbbi álláspont 
szerint ez az összeg lényegesen csökkenthetı lehet, a különbözı mőszaki megoldások 
figyelembe vételével. 
 
BOGDÁN PÉTER: a tegnapi napon folytatott tárgyalást a PORR nevő céggel, amely a 4-es 
számú fıút elkerülı szakaszát építi. A cég képviselıje az iskola alapítványának 1 millió Ft-os 
felajánlást tett, amelyet a mőfüves pálya építésére használhatnak. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: kérdése az volt, hogy dr Juhász Istvánék praxisjoga mennyiért 
eladó? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: praxis árról nem tárgyaltak doktor úrékkal, nincs információja, hogy 
mennyiért árulják. 

 
BOGDÁN PÉTER: az Egészségügyi és Szociális Bizottság szervezésében 2010. május 18-án 
a Városi Könyvtárban Dr Bíró Zoltán tüdıgyógyász szakorvos elıadását hallgathatják meg az 
érdeklıdık, melynek címe „A dohányzás és a tüdıbetegségek összefüggései”. Minden 
érdeklıdıt szeretettel várnak. 
 
BODOR TAMÁS: a Képviselı-testület korábban döntött a felállítandó székelykapu 
helyszínérıl. Többek véleményét  tolmácsolta, miszerint a kijelölt helyszín nem megfelelı, 
nem illeszkedik a környezetbe. Javasolta, hogy nézzék meg  az iskola 4-es számú fıút melletti 
szakaszát a székelykapu lehetséges helyszíneként. Kéri a Képviselı-testületet, vizsgálja meg 
ezt a lehetséges helyszínt is. 
 
BOGDÁN PÉTER: megfelelı elıkészítés után, a helyszínrıl a Képviselı-testület fog 
dönteni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: kérdése az volt, hogy az eredeti helyszínen lévı porta kinek a 
tulajdonában van. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal a porta 
megvásárlását illetıen. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Szent István út 33. szám alatti épület bontására kiírt árverés 
eredménytelen volt. Az épület bontásáról a Képviselı-testület legközelebbi ülésén fog 
dönteni. 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT: május 24-én az Óvoda udvarán Pünkösdi gyermeknapot 
rendeznek. A pünkösdi néphagyományokat szeretnék  feleleveníteni a néptáncosok 
közremőködésével. Minden érdeklıdıt várnak. 
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BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az  ülést 14 óra 57 
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2010. május 11-én 14 órakor tartott rendkívüli, 
               nyílt ülésén. – 
 
 

 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. május 11-i 
ülése napirendjének elfogadásáról         91/2010. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat  Képviselı-testületének 
     12/2010.(V.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
     2010.évi költségvetését megállapító 5/2010.(II.18.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2./ A 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı 
     kötelezettségvállalásról      92/2010. 
 
    A 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı 
    kötelezettségvállalásról      93/2010. 
 
    A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
    alapító okiratának módosításáról     94/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


