
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. július 28-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Bordás József, Eszteró Imréné, 
Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Oláh József Pál, Szatmári 
Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
igazgatója, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
vezetıje, Fodor Imre, Turi János köztisztviselık, Majzik József közterület-felügyelı, 
Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetı-helyettese, Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Nánási István, Csatári Lajos, Király Barna, Bodor Tamás meghívottak, Gál 
Sándorné, Horváth Ferenc érdeklıdı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı, 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 9 fı van jelen,  egy fı késıbbre jelezte érkezését, négy fı bejelentéssel van távol. 
 
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy 
elsı napirendi pontként javasolja megtárgyalni a Rendezési Terv módosításának 
kezdeményezését, valamint ötödik napirendi pontként a Vis Maior keretre történı pályázat 
benyújtásáról szóló elıterjesztést. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat 
illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 149/2010.(VII.28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. július 28-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 

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

 
 
           Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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Eszteró Imréné önkormányzati képviselı 14 óra 10 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 10 fı. 
 
1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés a Rendezési Terv módosításának kezdeményezésérıl 
 
BOGDÁN PÉTER a Kenderes, Petıfi út 10. szám alatti ingatlan lebontásra került, ahol 
Horváth Ferenc úr cége, a HFJ Mérnöki Iroda KFT irodát és személygépkocsi gumijavító 
mőhelyt, illetve a Petıfi út 12. számú ingatlanon vizsgasor és tehergépkocsi gumijavító 
mőhely építését tervezi. Felkérte Horváth Ferenc urat, röviden tájékoztassa a Képviselı-
testületet elképzeléseirıl. 
 
HORVÁTH FERENC a két ingatlanon munkahelyteremtı beruházást tervez megvalósítani. 
A pályázat keretén belül  8 fı foglalkoztatását  vállalja,  minimum 3 év idıtartamra. A 
gumijavító mőhelyben teher és mezıgazdasági jármővek szerelését, mőszaki vizsgáztatását, 
illetve önkiszolgáló autómosó, valamint  hidraulika javító, szerelımőhely kialakítását tervezi. 
Kereskedelmi tevékenység folytatása késıbbi tervei között szerepel. A tervezett beruházás 
nettó értéke 142 millió Ft, valamint az elızetes árkalkuláció szerint a gépek beszerzési ára 95-
107 millió Ft körüli összeg. Azért szeretné kezdeményezni a Rendezési Terv módosítását a 
Képviselı-testület felé, mivel az általa benyújtani kívánt pályázat csak gazdasági övezetben 
valósítható meg. Abban az esetben van lehetıség a pályázat benyújtására, ha Képviselı-
testület határozatban nyilvánítja ki azon szándékát, hogy a területet gazdasági övezetté 
nyilvánítja. A Rendezési Terv módosításának költségeit vállalják, az nem terheli az 
önkormányzatot. Kéri a Képviselı-testületet, ha úgy érzik, hogy fontos a településen a 
munkahelyteremtı beruházás, akkor támogassák kérelmét. 
 
BOGDÁN PÉTER úgy gondolja, hogy mindenképpen üdvözlendı az elképzelés, annál is 
inkább, mert a testületi üléseken visszatérı téma a településen a munkahelyteremtés kérdése. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
FODOR IMRE a Rendezési Terv jelenlegi szabályozása szerint lakóövezetben az ipari, 
kereskedelmi, szolgáltató tevékenység végzésére szolgáló épületek nem helyezhetık el. Kéri a 
Képviselı-testületet, támogassák a kezdeményezést. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: amennyiben a vállalkozás az átmenı forgalomra épül, milyen 
elképzelés van arra az esetre, ha a 4-es számú fıút elkerüli a települést? 
 
HORVÁTH FERENC: nem feltétlenül az átmenı forgalomra számítanak, fıleg a 
mezıgazdasági jellegő gépjármővek javítására összpontosítanak.  
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BOGDÁN PÉTER elfogadásra javasolta a Rendezési Terv módosításáról szóló 
szándéknyilatkozatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 150/2010.(VII.28.) Kt. számú határozata 
szándéknyilatkozat Rendezési Terv módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzata támogatja a HFJ Mérnöki Iroda Kft.  
 (Székhelye: 5000 Szolnok, Vak Bottyán út 13.) azon szándékát, hogy  
 a Kenderes Petıfi Sándor út 10. számú (1417.hrsz-ú) ingatlanon irodát 
 és személygépkocsi gumijavító mőhelyt, illetve a Kenderes, Petıfi út  
 12. számú (1418.hrsz-ú) ingatlanon vizsgasor és tehergépkocsi gumi- 
 javító mőhely rendeltetéső épületeket építsen.  
 Támogatja továbbá a HFJ Mérnöki Iroda Kft. azon szándékát is, hogy  
 ezen beruházások megvalósításához szükséges mértékben módosításra 
 kerüljön Kenderes Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
 19/2004.(V.7.) számú rendeletével megállapított településrendezési terv. 
 A szükséges módosítás során a beruházással érintett ingatlanok Gksz 
 (Gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató) építési övezetbe kerülnek átsorolásra.  
 
 Felelıs:    polgármester 
 Határidı:  2010. november 30.  
 
 Errıl: 1./ HFJ Mérnöki Iroda Kft. (Szolnok, 5000. Vak Bottyán út 13.) 
                      2./ Mőszaki csoport 
           3./ Pádár Lászlóné jegyzı 
           4./ Bogdán Péter polgármester 
  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 
 
Elıterjesztés a Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, valamint tagjainak 
megválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi szervezetek képviselıivel egyeztette a Helyi Választási 
Bizottság tagjaira tett javaslatát, amellyel a helyi szervezetek egyetértettek. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 151/2010.(VII.28.) Kt. számú határozata 
Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az 1997. évi C. törvény 
            23. §. (2) bekezdése alapján Helyi Választási Bizottságot hoz létre. 
 
 Tagjainak: Király Barna, Kenderes, Ady E. út 1. 
                                    Hetrovicz Kálmánné Kenderes, Somogyi B. út 13/a 
                                    Kiss Ádámné Bánhalma, Ságvári út 76. 
 
            Póttagjainak: Bíró Károlyné Kenderes, Vasút út 72. 
                                    Peszeki Petra Kenderes, Bacsó B. út 1. szám alatti lakosokat 
 
            választja meg. 
 
            Errıl: 1./ Pádár Lászlóné Helyi Választási Iroda Vezetıje, Helyben 
                      2./ Helyi Választási Bizottság tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának fejlesztési ÖKIF hitel felvételérıl 
orvosi rendelı megvásárlásához és felújításához 
 
BOGDÁN PÉTER: a Képviselı-testület elızı ülésén döntött a Szent István út 33. szám alatti 
orvosi rendelık és szolgálati lakás megvásárlásáról 26 millió Ft vételárért. Az ingatlan 
megvásárlásához fejlesztési célú hitel felvételére van szükség, 24.700.000 Ft összegben. A 
hitel igénybevételéhez szükséges 5 % mértékő, és 1.300.000 Ft összegő önerıt a 2010. évi 
költségvetésben tervezett fejlesztési célú tartalék terhére, valamint a felhalmozási kiadások 
átcsoportosításával javasolja biztosítani. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA:  fejlesztési hitel felvételére kerül sor, amely kedvezı kamatozású, és hosszú 
lejáratú. A vásárláshoz kapcsolódó hitel önerejének biztosítása az elıterjesztés határozati 
javaslata szerint biztosítható, fejlesztési céltartalék igénybevételével, valamint a költségvetés 
felhalmozási kiadási elıirányzatainak átcsoportosításával. 
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KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: érdeklıdött a hitel biztosítékaként megjelölt tételekrıl. 
 
BÍRÓ CSABA: a hitel igénybevételéhez szükséges az ingatlan felújítása. A hitel 
biztosítékaként engedményezni kell az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármő adó 
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, valamint a megjelölt ingatlanokra jelzálogjog 
bejegyzése is szükséges. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató szavazatával, 1 
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  152/2010.(VII. 28.) Kt. számú határozata 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 24.700.000,-Ft azaz Huszonnégymillió-hétszázezer 
forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program keretében a 
Kenderes, Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelı és szolgálati lakás 
megvásárlásához és felújításához. 
 
Beruházás forrásai: 

Saját forrás: 1 300 000,-Ft 
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel: 24 700 000,-Ft 
Projekt összköltsége: 26 000 000,-Ft 

 
Hitel rendelkezésre tartási ideje: 2010. augusztus 31. – 2010. december 31. 
 
Hitel lejárata: 2021. szeptember 5. 
 
Türelmi idı: 2010. augusztus 31. – 2011. szeptember 30. 
 
A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének 
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az idıarányosan képzıdı 
helyi és gépjármő adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig, illetve hozzájárul a 
kenderesi 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Út és házszám Helyrajzi 
szám 

Kataszteri érték 
(eFt) 

Lakóház, udvar, g.é. Szent István út 32. 895 7 272,- 
Étterem, konyha Szent István út 52. 1145 28 145,- 
Bacsu lapos Béke út 1162/2 2 566,- 
Építési telek Petıfi út 4/B. 1293 1 278,- 
Ö S S Z E S E N : 39 261,- 

Törölt: szeptember 30.
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ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 
39.000.000,-Ft összeg erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 

  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

  é r t e s ü l n e k. 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı támogató szavazatával, 1 
ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 153/2010.(VII. 28.) Kt. számú határozata 
orvosi rendelı megvásárlásához kapcsolódó hitel önerejének biztosításáról és fejlesztési 
céltartalék felhasználásról 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Kenderes, Szent István 
út 33. szám alatti orvosi rendelı és szolgálati lakás megvásárlásához és felújításához 
kapcsolódó hitel 1.300.000,-Ft összegő önerejét 2010 évi költségvetésén belül az alábbiak 
szerint biztosítja: 
 

1. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2010.évi 
költségvetésében elıirányzott 534,-ezer Ft fejlesztési céltartalékot a Kenderes, 
Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelı és szolgálati lakás megvásárlásához 
és felújításához, a fejlesztési célú hitel önerejeként használja fel. 

 
2. Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályát, hogy a hitel önerejébıl 
fennmaradó 766,-ezer Ft összegének fedezetére a 2010 évi költségvetésen belül - a 
felhalmozási egyensúly megtartása mellett – tegyen javaslatot. 

 
3. Az 1./ és 2./pont szerinti költségvetési rendelet módosítására készüljön 

elıterjesztés. 
Felelıs: Bíró Csaba osztályvezetı 
Határidı: 2010. augusztus 31. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 

  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
  3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

                  é r t e s ü l n e k. 
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4.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

 
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területén mőfüves pálya 
építéséhez új kivitelezı kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Fodor Imre. 
 
FODOR IMRE a mőfüves pálya építésére a legkedvezıbb árajánlatot a Harmónia Nice Light 
KFT adta. A megrendelı levélre olyan választ küldtek, hogy a cég felszámolási eljárás alá 
került, így nem tudnak szerzıdést kötni. A levélben felajánlásra került a nyertes pályázattal 
megegyezı mőszaki tartalommal történı pálya megépítése a SPORT-BAU TRADE KFT 
kivitelezésében, amelyrıl árajánlatot is küldött a KFT. Amennyiben a Képviselı-testület az 
elıterjesztésben foglalt határozati javaslatot elfogadja, az elızı, 125/2010.(VI.23.) Kt. számú 
határozat hatályát veszti. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Kenderes Város Önkormányzatának 154 /2010.(VII.28  ) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területére mőfüves pálya építésérıl 
 
Kenderes Város Önkormányzata a tulajdonát képezı Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium Kenderes, Szent István út 27. ( hrsz: 866) területén 22x42 m- es területő mőfüves 
pálya építésérıl döntött. A pálya építésére beérkezett árajánlatok közül a  legkedvezıbb 
ajánlatot a SPORT-BAU TRADE Kft (3508 Miskolc, Fogarasi út 6.) adta  10 902 500,- Ft 
összegben. Kenderes Város Önkormányzata a kivitelezési költséget fejlesztési hitelbıl 
biztosítja, melynek önerejét a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium által alapított 
Kenderesi Szentannay Sámuel Alapítványtól átvett fejlesztési célú forrásból biztosítja. 
Ezzel egyidejőleg a 125/2010.(VI.23.) Kt. számú határozat hatályát veszti. 
 
  Errıl értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
                           3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium  
                               5331 Kenderes, Szent István út 56. 
                4./ Irattár 

 
 
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 benyújtott pályázat módosításáról a Vis Maior keretre Kenderes 
belterületén 2010. május 31-2010. június 6. közötti belvízveszély elleni védekezés és 
helyreállítás költségeinek támogatására a Belügyminisztériumhoz 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 155/2010.(VII. 28.) sz. határozata 
Pályázat benyújtására a Vis Maior keretre Kenderes belterületén 2010. május 31 - 2010. 
június 06 közötti belvízveszély elleni védekezés költségeinek támogatására a 
Belügyminisztériumhoz 
 
A Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: 2010. május 31-2010. június 06 közötti belvízveszély 
védekezési és helyreállítási költségei. 
Helye: 56; 380 ;334; 278; 221; 168; 195; 121; 279; 62/1; 827; 34/2; 5/8; 842; 808; 1161/7,  
1208; 1547/6; 1547/4; 1229; 1512; 763/1. hrsz-ú területek. 
A káresemény forrás összetétele: 
Adatok Ft-ban 
Megnevezés 2010. év 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 531.314,- Ft 10% 
Biztosító kártérítése 0 Ft 
Egyéb forrás 0 Ft 
Vis maior igény 4.781.721,- Ft  90% 
Hivatkozva a 8/2010 (I.28.) Kormányrendelet 5.§ (2) bekezdés a) és c) pontjaira, támogatási 
igényünk a védekezési és helyreállítási költségek 90%-a.  
Források összesen: 5.313.035,- Ft 100% 
-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.313.035,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja  (a saját forrás erejéig) 
biztosítani. 
-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 
nem rendelkezik 
-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt. 
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni. 
A Képviselı-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2010. évi költségvetését 
megállapító 5/2010 (II. 18.) rendeletének átfogó egységes szerkezető módosításáról szóló 
13/2010 (VII.1.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 
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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 
 
Egyebek 
 
a.)  
 
Elıterjesztés Jászkun Emléknappá nyilvánításról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 156/2010.(VII.28.) Kt. számú határozata 
felterjesztés Jászkun Emléknappá nyilvánítás tárgyában 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 101.§-a alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság 
Parlamentjéhez május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában. 
 
Határidı: 2010. október 30. 
Felelıs: polgármester 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ „Kun Összefogás” Konzorcium 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u l. 
 
                é r t e s ü l n e k. 

 
    b.) 
 
 BOGDÁN PÉTER tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Martinovics úti járda építése a 
napokban elkezdıdött, kb. 40-50 méteres szakasz megépült. Kérte a jelenlévık véleményét, 
hogy a felszedett járdalapok hova kerüljenek? 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  az elmúlt testületi ülésen is felvetıdött a kérdés, és olyan vélemény 
alakult ki, hogy a kisebb mérető járdalapok kerüljenek a mélyebb gödrökbe, a nagyobb lapok 
elhelyezésérıl nem döntöttek. Van egy olyan verzió is, hogy a József Attila út végén 
próbálnak tükröt készíteni, és itt elhelyezni a járdalapokat. 
 
MAGYAR ISTVÁN: azt javasolja, hogy a felhasználható felszedett anyagot a Martinovics 
útra fordítsák. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy a korábban Tiszatenyırıl elszállított vasúti ágyazati 
kı felhasználható-e az út javítására? 
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BOGDÁN PÉTER: minimális mennyiségő kı szállítására került sor. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a Képviselı-testületet a település  egészségügyi ellátásában 
történt változásokról. A tegnapi nap folyamán feladat-ellátás szerzıdést kötött az 
önkormányzat a Csellár és Társa Bt-vel, a háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi ellátás 
helyettesítéssel történı biztosítására. Az engedélyeztetési eljárás folyamatban van, 
személyesen járt el az ÁNTSZ-nél ez ügyben. Megtörtént a szerzıdéskötés az aszisztenciával 
is, zökkenımentes volt a dolgozók átvétele. Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy az 
önkormányzati kiegészítı támogatásra beadott kérelmünkre – ami 35 millió Ft volt – 2 millió 
Ft-ot kapott az önkormányzat. Ez nem megnyugtató, hiszen a költségvetési hiány fedezetét 
biztosították volna az igényelt összegbıl. További gondolkodásra készteti a testületet és a 
város vezetését, hogy mibıl fogják a hiányt pótolni, mert ezt kigazdálkodni nem lehet. A 
lépéseket megtették az irányban, hogy a kifizetetlen számlák tekintetében megkeresték a 
partnereket, és folyamatosan egyeztetnek  a fizetési halasztásról.  A Pénzügyi Bizottságnak – 
ellenırzési jogkörébıl adódóan –figyelemmel kell kísérnie a pénzügyi helyzetet. Olyan 
javaslatokat is szívesen fogadnak, amely enyhítené a nehéz helyzetet. Szigorú gazdálkodást 
folytatnak továbbra is, csak az ı ellenjegyzésével lehet minden nemő kifizetést teljesíteni. Az 
intézményvezetıkkel történı egyeztetéssel keresnek lehetıséget a problémák megoldására. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy terveznek-e kátyúzást, mivel elég sok probléma van 
az utak állapotával. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a hálózatmosatás alkalmával jelezték a Szent István úti lakók, 
hogy a víz nem folyt le az árkokból. Célszerő lenne a közmunkások közremőködésével 
rendbe tenni az átfolyókat. Javasolja, hogy tájékoztassák a lakosságot az ezzel kapcsolatos 
tennivalókról. Érdeklıdött, hogy lesz-e változás a 4-es számú fıút átkelési szakaszánál,  
lovaskocsival megengedik-e az áthajtást? Probléma, hogy  Bánhalmán és idınként 
Kenderesen is a szennyvizet az árkokba, illetve kertekbe engedik, a szennyvizet, nincs 
megfelelı szennyvízszippantás Érdeklıdött a Városgazdálkodási KFT-vel  kapcsolatos 
probléma megoldásáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a lakók kötelessége az árkok tisztántartása. Úgy érzi, hogy 
megnyugtatóan rendezték a lakosok panaszait, egyeztettek a VGV-vel és azóta nem volt 
probléma. 
 
FODOR IMRE: a Közúti Igazgatóság nem engedélyezi a lovaskocsival történı áthaladást a 
csomópontban,  mert a forgalom feltorlódik mindkét irányból. 
 
MAJZIK JÓZSEF: nagyon nehéz a tettenérés a szennyvíz kiengedésében. Sajnos éjszakai 
órákban végzik, és reggel csak a nyomait találják  meg, jelenleg egy ügy van folyamatban. 
Jelezte, hogy az elmúlt napokban napi 8-10 panasz érkezett kóbor kutya ügyben. Sok az ezzel 
kapcsolatos probléma,  amelyre kellene valamilyen megoldást  találni. 
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KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: intézkedést kér két útszakasz rendbetételére. A Béke úton a Politelnél, 
valamint a Vörösmarty-Béke út közötti szakaszon olyan gazos a járda, hogy  nem lehet rajta 
közlekedni. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: javasolta, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a bejárati ajtónál 
jelezzék, hogy a mozgássérültek a hátsó bejáraton tudják megközelíteni az épületet. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  véleménye szerint a kóbor kutyák befogására mindenképpen megoldást 
kell találni, mivel a közterületeken nagyon sok a kóbor kutya. 
 
BOGDÁN PÉTER: mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 15 óra 6 
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. július 28-án 14 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. július 28-i ülése 
napirendjének elfogadásáról        149/2010. 
 
1./ Szándéknyilatkozat Rendezési Terv módosításáról    150/2010. 
 
2./ Helyi Választási Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról  151/2010. 
 
3./ ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl   152/2010. 
 
     Orvosi rendelı megvásárlásához kapcsolódó hitel önerejének biztosításáról 
     és fejlesztési céltartalék felhasználásáról      153/2010. 
 
4./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium területére mőfüves 
     pálya építésérıl         154/2010. 
 
5./ Pályázat benyújtása a Vis Maior keretre Kenderes belterületén 2010.  
     május 31. – 2010. június 6. közötti belvízveszély elleni védekezés költségeinek 
     támogatására a Belügyminisztériumhoz      155/2010. 
 
6./ 
a.) Felterjesztés Jászkun Emléknappá nyilvánítás tárgyában   156/2010. 


