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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. szeptember 8-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Eszteró 
Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar 
István, Oláh József Pál, önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
 Bejelentéssel távol: dr Almássy Antalné, Bordás József, Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános iskola 
igazgatója, Orvos Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetıje, Mikola Istvánné a Városi Könyvtár vezetıje, Koncz Éva, Turi János 
köztisztviselık, Bodor Tamás, Nánási István, Csatári Lajos, Penti Gusztáv, Veresné Nagy 
Margit meghívottak, Orosz Mihály aljegyzı, Pádár Lászlóné jegyzı, Kántor Éva, Bíró János, 
Farkas Istvánné érdeklıdık, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. – 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 11 
fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol, 2 fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, hogy 
az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem 
volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  162/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. szeptember 8-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1.n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet és Bíró Csaba. 
 
DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta Kenderes Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló elıterjesztést. 
Az önkormányzat  5/2010.(II.18.) számú rendeletével fogadta el 2010. évi költségvetését, 
1.502.386 ezer forint összevont bevételi és kiadási elıirányzattal. Az elsı félévben az 
önkormányzati szintő összevont bevételeinket 773.874 ezer forintra (52 %), kiadásainkat 
799.785 ezer forintra (53 %) teljesítettük. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését 57.653 
ezer Ft mőködési forráshiánnyal tervezte, melynek finanszírozására mőködési célú 
hitelfelvételt irányozott elı. A forráshiány összegére pályáztunk az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására, valamint a mőködésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására. A pályázatok eredményeképpen 2 millió forint összegő 
forrásban részesültünk a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásából. Az 
elıterjesztést a  Pénzügyi Bizottság a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja. 
 
BÍRÓ CSABA: a rendelet 2-es és 3-as számú mellékletében a kiegészítések, visszatérülések 
soron a 18.903 ezer Ft-os összeg a felhalmozási oszlopból a mőködési oszlopba kerül. Ennek 
megfelelıen az önkormányzat mőködési költségvetési egyenlege 18.321 ezer Ft-os hiánnyal 
teljesül, míg a felhalmozási költségvetési egyenleg 8.004 ezer  Ft hiányt mutat, így a féléves  
költségvetési egyenleg 26.325 ezer Ft-os hiánnyal zár.  
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elıterjesztésben szereplı számok magukért beszélnek. Az 
elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalt, melyet ı is elfogadásra javasol. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ azt gondolja, hogy azért kell megvitatni a megtörtént eseményeket, 
hogy a hibákból tanulva, a következı idıben ugyanazok már ne ismétlıdjenek meg. 
Laikusként úgy látja, hogy a középiskola kiugróan magasan túlteljesített a kiadási oldalon, 
mivel az elvégzendı mezıgazdasági munkák költségeit finanszírozni kellett. Véleménye 
szerint mindenki számára konkretizálni kellene a takarékossági intézkedéseket. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött a kifizetetlen számlák nagyságrendjérıl, továbbá a 
főtéskorszerősítéssel kapcsolatos pályázat jelenlegi állásáról.  
 
A feltett kérdésekre Bíró Csaba és Fodor Imre válaszolt. 
 
BÍRÓ CSABA: az önkormányzat adósságállományának alakulását az elıterjesztés 
tartalmazza. A szállítói tartozás összege 51.832 ezer Ft volt július 31-én. Minden szállítóval 
felvették a kapcsolatot a kiegyenlítetlen számlák átütemezésével kapcsolatban.   
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A visszajelzések folyamatosan érkeznek, legtöbben tudomásul veszik a helyzetet, és 
hozzájárulnak az átütemezéshez. Az élelmiszer közbeszerzésben érintett szállítók többsége 
viszont az átütemezéshez nem járult hozzá. 
 
FODOR IMRE a testületi határozat szerint a gázfőtés kiváltására pályázati lehetıségeket 
próbáltak keresni. Jelenleg egy pályázat van kiírva megújuló energiaforrás használatára, 
perlettüzeléső kazánok beépítésére. Amennyiben ezen pályázat nem lesz sikeres, akkor 
lehetıség van az-  EC KFT által készített tanulmány szerint- bérleti szerzıdéssel  
kondenzációs kazánok beszerzésére. Az Általános Iskolában a kazáncserét közbeszerzés 
kiírása nélkül el  lehet végezni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: érdeklıdött, hogy a pályázatok mikor lesznek benyújthatók, és mennyi  
önerı szükséges a pályázat benyújtásához? 
 
FODOR IMRE: a legújabb pályázati kiírás szerint 50 %–os támogatás van a 
főtéskorszerősítési pályázatokra, amennyiben „C” energia kategóriába” sorolják az 
intézményt. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy mennyi a kazán bérleti díja? 
 
FODOR IMRE: a kazán ára kb. 4 millió Ft nettó értéken. A törlesztés a megtakarításból 
valósul meg. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  163/2010.(IX. 8.)Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
1. Kenderes Város Önkormányzatának 2010 évi költségvetésének I. félévi végrehajtását 

773.874 ezer Ft bevétellel 
799.785 ezer Ft kiadással 

a 2., 3 és 9 számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület. 
 

2. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4 és 9/a 
számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

 
-  személyi jellegő kiadások: 307.188 ezer Ft 
-  munkaadókat terhelı járulékok: 77.671 ezer Ft 
-  dologi jellegő kiadások: 183.642 ezer Ft 
-  ellátottak pénzbeli támogatása: 1.619 ezer Ft 
-  speciális célú támogatások 223.408 ezer Ft 
-  kijelölt felhalmozási kiadások: 39.465 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások: - 33.208 ezer Ft 
-  foglalkoztatott létszám:         409 fı 
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3. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3. 
és 9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint: 

 
-  mőködési bevételek: 252.755 ezer Ft 
-  támogatások: 380.266 ezer Ft 
-  kiegészítések, visszatérülések: 18.093 ezer Ft 
-  felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 181 ezer Ft 
-  támogatásértékő bevételek: 19.746 ezer Ft 
-  véglegesen átvett pénzeszközök: 9.369 ezer Ft 
-  támogatási kölcsönök visszatérülése. 356 ezer Ft 
-  mőködési célú pénzmaradvány igénybevétel:627 ezer Ft 
-  hitelek (halmozottan): 123.784 ezer Ft 
-  függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek: - 31.303 ezer Ft 
 

4. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a 
tervezett határidıkre biztosítani szükséges. 

 
5. A második félévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos 

pénzellátás érdekében: 
 

- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani. 
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek 

beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. 
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül 

az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2010 december 31-re a Képviselı-
testület elé kell terjeszteni. 

- A helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolataiból származó 2010. évi 
forrásaiból keletkezı bevételek érdekében az oktatási intézmények a feladat 
mutatókat pontosítsák és a szükséges korrekciókat végezzék el 2010. október 
31-ig. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Intézményvezetık, Helyben 
          4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 
5/2010.(II.18.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Dr Ila Erzsébet. 
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DR ILA ERZSÉBET: a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztésben foglalt módosításokkal 
egyetért, a rendelet-tervezetet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja . 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy van-e az önkormányzatnak olyan hitele, amely a 
közeljövıben lejár? 
 
BÍRÓ CSABA: a rendelet-tervezet  8-as számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 
többéves kihatással járó feladatait és elıirányzatait. 2010-ben a a városrehabilitációs pályázat 
támogatás megelılegezésének hitele járt le, amely visszafizetésre került július hónapban, 
2011-ben a Peugeot gépkocsi lízing díja fog lejárni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezet, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
15/2010.(IX.16.) önkormányzati rendelete 

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

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2010. szeptember 9. 
 
 
(:Bogdán Péter:)        (: Pádár Lászlóné:) 
  polgármester                                                                                   jegyzı 
 
 
 
3. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
módosítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit. 
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NAGYNÉ LENGE MARGIT: azzal a kéréssel fordult a Képviselı-testülethez, hogy 
engedélyezze az iskola Pedagógiai Programjának módosítását. A lovas oktatás eddig nem 
szerepelt az iskola Pedagógiai Programjában, de szülıi igényként fogalmazódott meg, ezért 
került beépítésre. Több  mint 30 gyermek jelentkezett  a lovas oktatásra, amely nem jelent 
többletkiadást az intézmény számára, mivel alapítványi pénzbıl biztosítják a költségeket. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: nagyon jó kezdeményezésnek tartja a lovas oktatás beindítását.   
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 164/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az  
 Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosításáról 
            szóló elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
            jóváhagy. 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés az Apáczai Csere János Általános Iskola Házirendjének jóváhagyásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: megtörtént az intézmény Házirendjének felülvizsgálata, 
aktualizálása, kiegészítése a fegyelmi eljárást megelızı egyeztetı eljárás rendjével. A 
módosításokat és a kiegészítéseket véleményezte a Szülıi Szervezet, egyetértési jogával élt a 
Diákönkormányzat, elfogadta a nevelı testület. Kéri a Képviselı-testületet, hagyja jóvá a 
módosított Házirendet. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Eszteró Imréné. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a Házirend tartalmazza, hogy a tanuló joga, hogy dolgozatát annak 
beszedésétıl számított 10 tanítási napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Kérdése 
az volt, hogy hová fordulhat a diák, amennyiben ez idı alatt nem kapja meg a dolgozatot? 
Másik észrevétele a 4. oldal  2. pontjának utolsó mondatára vonatkozott, javasolta annak 
módosítását. 
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NAGYNÉ LENGE MARGIT: a kérdéses esetben az iskola igazgatójához fordulhatnak a 
diákok, amellyel  a Házirendet  ki fogják egészíteni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 165/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
az Apáczai Csere János Általános Iskola Házirendjének jóváhagyásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az 
 Apáczai Csere János Általános Iskola Házirendjének módosításáról 
 szóló elıterjesztést, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
 jóváhagy. 
 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Helyben 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
5.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 Vízmő kérelmérıl 
 
BOGDÁN PÉTER: Kenderes Város Vízmő vezetıje azzal a kéréssel fordult a Képviselı-
testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı, Kenderes Város Vízmő által 
üzemeltetett, Kenderes, Vízmő út 1. szám alatti ingatlanon a Vodafone Magyarország Mobil 
Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság rádiótelefon bázisállomásának 
telepítéséhez járuljon hozzá. A hidroglóbusz használatáért a cég 700 ezer Ft/év bérleti díjat 
ajánlott fel. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
MAGYAR ISTVÁN: az a kérdése, hogy a lakókörnyezetben élık számára nem veszélyes-e az 
állomás telepítése,  készült-e ezzel kapcsolatos tanulmány? 
 
FODOR IMRE:  korábban is voltak ilyen aggodalmak a Bocskai úti  Pannon állomás 
telepítésekor. Az akkori tanulmány leírta, hogy káros élettani hatása nincs az antennák 
mőködésének.  A víztorony statikailag elbírja a szerkezetet, amellyel a szolgáltatás minısége 
is javulni fog. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy a bérleti díj összege mire lesz fordítva? 
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BÍRÓ CSABA: amennyiben a Vízmőnél többletbevétel fog keletkezni 2010-ben, akkor a 
Képviselı-testület a költségvetési rendeletének módosításával  dönt az elıirányzatról. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és  11 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 166/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság  
rádiótelefon bázisállomás telepítéséhez való hozzájárulásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul 
 Kenderes Város Vízmő által üzemeltetett 858/2 hrsz-ú, Kenderes, 
 Vízmő út 1. szám alatti ingatlanon a Vodafone Magyarország Mobil 
 Távközlési Tártkörően Mőködı Részvénytársaság rádiótelefon 
            bázisállomásának telepítéséhez. 
            A hidroglóbusz használatának éves bérleti díja 700 ezer Ft. 
 
 Errıl: 1.) Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörően Mőködı  
                            Részvénytársaság 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. 

2.) Kenderes Város Vízmő, Helyben 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 

é r t e s ü l n e k. 
 
  

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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat tulajdonát képezi a kenderesi 061/3 ( 7 ha 0138 m2) és 
061/5 (3 ha 9999 m2) hrsz-ú legelı, gyep mővelési ágú külterületi ingatlan. Az ingatlanok 
tulajdonjogát az önkormányzat 2004-ben szerezte meg Bíró Ignác bánhalmi lakostól. A 
vételár 64.000 Ft volt. A területvásárlás célja a bánhalmi tehenes gazdák részére közcélú 
legeltetéshez legelı biztosítása volt. Az állatállomány jelenleg olyan csekély számú, hogy a 
legelı használatára több éve nincs igény. Az eladó idıközben elhunyt. Gyermekei írásban 
vételi szándékot jelentettek be a gyepterület visszavásárlására, mivel azt szeretnék ismét 
családjuk birtokában tudni. A visszavásárlási árat a régi vételárban, vagy kölcsönösen 
kialkudott árban kérik meghatározni. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
TAPASZTÓ SZABOLCS: érdeklıdött Bíró Jánostól, hogy milyen összeget ajánl fel a terület 
vételáraként? 
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BÍRÓ JÁNOS:  500 ezer Ft-ot tud felajánlani  vételárként. 
 
MAGYAR ISTVÁN: érdeklıdött, hogy hol helyezkedik el ez a terület, és milyen  szerzıdést 
kötött az önkormányzat a hasznosítására, valamint  mennyi árbevétele van az 
önkormányzatnak évente a bérbeadásából? 
 
BÍRÓ JÁNOS: Bánhalmán van a legelı,  amely a gyep belsı végén található. 
 
FODOR IMRE: határozott idejő szerzıdés van a bérlıvel,  az éves bérleti díja 50.000 Ft. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: álláspontja szerint, amikor az önkormányzat megvásárolta a 
földterületet a tehenes gazdák részére, akkor az eladók partnerek voltak abban. Azt gondolja, 
hogy a  Képviselı-testületnek a felajánlott összeget el kell fogadnia. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 167/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
az önkormányzat tulajdonát képezı, kenderesi 061/3 (7 ha 0138m2) és 061/5 (3 ha 9999m2) 
hrsz- ú (legelı) (gyep) legelımővelési ágú külterületek értékesítésérıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı- testülete ügy döntött, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı, kenderesi 061/3 (7 ha 0138m2) és 061/5 (3 ha 9999m2) hrsz- ú (legelı) 
gyep mővelési ágú külterületeket eladja a régi tulajdonos Bíró Ignác gyermekei, Bíró János 
5331 Kenderes, Vasút út 7/c és Koncz Imréné 5349 Bánhalma, Ságvári Endre út 2 szám alatti 
lakosoknak,  kölcsönösen kialkudott vételárért. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert az adás-vétel lebonyolításával.  
 

         Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                   2./ Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya,  
                        Helyben,  
                   3./ Bíró János 5331 Kenderes, Vasút út 7/c 
                   4./ Koncz Imréné 5349 Bánhalma, Ságvári Endre út 2. 
 

                                    é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
 
Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
való csatlakozásról 2010. évre 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 168/2010.(IX.8.) Kt. számú határozata 
Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 
2011. évre 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
 önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos helyzető, szociálisan rászoruló, 
 egyetemi és fıiskola hallgatók, továbbá felsıoktatási intézménybe jelentkezni 
            kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási 
            Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 2011. évre. 
 
 A kiírás határideje: 2010. október 1. 
            Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
 
 Errıl: 1./ OKM Támogatáskezelı  Igazgatósága  1244 Budapest, Pf. 920 
                      2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, 
                           Kossuth L. út 2. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
c.) 
 
BÍRÓ CSABA: a Képviselı-testület júliusi ülésén döntött a Díszpolgári Cím, valamint 
Kenderesért Emlékérem kitüntetések odaítélésérıl. A Díszpolgári Címet poszthumusz Dr 
Almássy Antalnak ítélte oda a Képviselı-testület, ugyanakkor nem határozott meg összeget és 
kedvezményezettrıl sem döntött, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan. Tájékoztatja a 
testületet, hogy errıl most is dönthet.  A Képviselı-testület a korábbi években a Díszpolgári 
Címben részesülı személyt nettó 100 ezer Ft pénzjutalomban részesítette. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a vonatkozó önkormányzati rendeletben a Díszpolgári Címhez nincs 
rendelve összeg, csak a Kenderesért Emlékéremben részesülı személy részére jár  
pénzjutalom. A Díszpolgári Címben részesülı személy jutalmazásáról a Képviselı-testület 
minden esetben egyedileg határoz. 
 
BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is nettó 100 ezer Ft 
kerüljön kifizetésre, Dr Almássy Antalné, a kitüntettet személy házastársa részére. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testület 9 fı támogató szavazatával, 2 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 169/2010.(IX,8.) Kt. számú határozata 
Díszpolgári Címhez pénzjutalom kifizetésének engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010-ben kiadott 
 Díszpolgári Címhez nettó 100 ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat 2010. évi 
 költségvetésének terhére, dr Almássy Antalné, a kitüntetett házastársa részére. 
 
 Errıl: 1./ Dr Almássy Antalné Bánhalma, Dékány J. út 9. 
                      2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
BOGDÁN PÉTER  kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólás van, tegye meg. 
 
PARDI SÁNDOR  megfontolásra ajánlja a Képviselı-testületnek a TISZK tagsággal 
kapcsolatos jövıbeli elképzeléseket. Véleménye szerint  hosszú távon érdemes lenne 
elgondolkodni egy kisebb egységbe történı belépés lehetıségén.  
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: úgy emlékszik, hogy a korábbi igazgató úr azt mondta, hogy a TISZK-
be való belépés kötelezı. 
 
PARDI SÁNDOR: mindenki látja, hogy a nagyvárosok jártak jól a szakképzési társulások 
megszervezésével. Az elképzelések szerint a TISZK-ek át fogják alakítani. A városnak jó 
megoldást kell találnia a tagságot illetıen.   
 
BOGDÁN PÉTER érdeklıdött a középiskola igazgatójától, hogy mikorra várható a mőfüves 
pálya átadása? 
 
PARDI SÁNDOR: a kivitelezı a hét elején kezdte a munkát. A tervek szerint szeptember 
végén, vagy október elején a pálya átadásra fog kerülni. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: érdeklıdött, hogy miért maradt el a szeptember 5-re tervezett 
székelykapu átadás? 
 
BOGDÁN PÉTER: olyan szerény volt az adományozás, hogy nem tudták összegyőjteni a 
szükséges összeget. A költségek kb. egyharmadát sikerült összegyőjteni, a nagyobb rész még 
hiányzik. Sajnos még a mesteremberek munkájának díját sem tudták kifizetni, ezért úgy 
gondolták, hogy nem lenne szerencsés ilyen helyzetben felállítani a székelykaput. Az 
adományozás folyik tovább, folytatják a győjtést. A székelykapu felállítása nem marad el, 
csak az idıpont tolódik. A város honlapján a számlaszám megtalálható.  
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ESZTERÓ IMRÉNÉ azt gondolja, hogy ezzel kapcsolatban össze lehetett volna hívni egy 
testületi ülést, ahol a képviselık is segíthették volna a győjtést, különbözı ötletekkel. Úgy 
látja, hogy  nem próbáltak meg mindent annak érdekében, hogy a szükséges összeget 
elıteremtsék.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ:  sürgette a város honlapjának  aktualizálását. 
 
MAGYAR ISTVÁN: jelezte, hogy a Kossuth Lajos út 43. szám alatti önkormányzati lakásnál 
széldeszka és cserép cserére van szükség. Javasolta, hogy a mőszaki csoport tagjai nézzék 
meg a szükséges javításokat, és készítsenek kimutatást az épület állapotáról és a szükséges 
munkák elvégzésérıl.  Érdeklıdött, hogy a Dózsa György úti lakással mi az elképzelés? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a bérlıkijelölési jog visszaszáll a hivatalra. Szociális bérlakást 
biztosítani kell minden településen. A Képviselı-testület döntése kell ahhoz, hogy ezt az 
ingatlant szociális bérlakásnak kijelölje. Sokat kell rajta javítani. 
 
MAGYAR ISTVÁN: javasolta, hogy a következı költségvetésbe betervezni a Kossuth Lajos 
úti lakás felújításának költségét, mivel az egyik legjobb állapotú önkormányzati lakásról van 
szó. 
 
BOGDÁN PÉTER: szeptember 30-i határidıt javasol az épület állapotának felülvizsgálatára. 
 
Mivel más napirendi pont, hozzászólás, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 10 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. szeptember 8-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 

 
Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. szeptember 8-i ülése 
napirendjének elfogadásáról         162/2010. 
 
1./Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének I. félévi 
    végrehajtásáról          163/2010. 
 
2./Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2010.(IX.16.) 
    önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 
    5/2010.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
3./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
     módosításáról           164/2010. 
 
4./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola Házirendjének   
     jóváhagyásáról                                                                                            165/2010. 
 
5./ A Vodefone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörően 
     Mőködı Részvénytársaság rádiótelefon bázisállomás telepítéséhez való 
     hozzájárulásról            166/2010. 
 
6./ 
a.) Az önkormányzat tulajdonát képezı, kenderesi 061/3 (7 ha 0138 m2 ) 
     és 061/5 ( 3 ha 9999 m2) hrsz-ú (legelı, gyep) legelı mővelési ágú 
     külterületek értékesítésérıl          167/2010. 
 
b.) Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 
      való csatlakozásról 2011. évre          168/2010. 
 
c.) Díszpolgári Címhez pénzjutalom kifizetésének engedélyezése      169/2010. 


