Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 14-én,
14 órakor tartott alakuló ülésérıl. –
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári
Lajos, Király Lászlóné, Krokavecz László, Veresné Nagy Margit, a képviselı-testület tagjai. –
Bejelentéssel távol: ---Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Király Barna, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Ács Andrea Éva,
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója, Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Mikola Istvánné, a Város Könyvtár vezetıje,
Orvos Anetta Csilla, a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetıje, Kuczeráné Sípos Judit, az óvodai Egység vezetıje Antal Szabolcs, a helyi Rendırörs
parancsnoka, Penti Gusztáv, a helyi cigánykisebbségi önkormányzat elnöke, Baranyi Mihály,
Erdei Józsefné, Bodor Andrásné, Bogdán Péter, Farkas Istvánné, Bodor Tamás, Balázsiné
Hubai Ildikó meghívottak, Turi János, Szendrei Tiborné, Magyarné Nagy Ágnes, Fodor Imre,
Ficzere Zoltán, Ácsné Lévai Éva, Barabás Edit, Kerekes Sándor, Süvegesné Bakondi Mária,
Turi Jánosné, Ferenczi Dénesné, Márki Katalin, Mikes Ferencné, Maróti Imréné
köztisztviselık, Orosz Mihály aljegyzı, Faragó Edit, Dr Almássy Antalné, Darmos Lászlóné,
Koszta Csaba, Ferenczi Istvánné, Knoch Ferencné, Pecze Lászlóné, Vígh Ferencné, Hoppál
Imréné, Szászi Gáborné, Körmös Pál, Szőcs Anita, Szilágyi Tibor, Körmös Sándorné, Kovács
Benjáminné, Pádár Mihályné, Csekı Vivien, Gulyás Borbála, Demeter Csilla, Dr Gaszparjan
Karen, Takács Dénes, Mikola István, Koncz Erzsébet, Kántor Éva, Eszteró Imréné
érdeklıdık, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık,
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
CSATÁRI LAJOS: korelnök köszöntötte a megjelenteket. Kérte, énekeljék el közösen a
Himnuszt.
Himnusz
CSATÁRI LAJOS: megköszönte a választópolgárok részvételét a választásokon. İszinte
elismerését fejezi ki azoknak, akik eredményesen szerepeltek, gratulál polgármester
asszonynak, sok sikert kíván mindannyiójuknak. Megállapította, hogy a 7 fıs testület
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi
pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 13. napirendi pontként „egyebek”
megtárgyalását indítványozta. Kérte a Képviselı-testület tagjait, a fenti módosítással
szíveskedjenek a napirendi pontokat elfogadni.
Kérdezte a napirendet illetıen van-e valakinek más javaslata?
Más javaslat nem volt. A Képviselı-testület Csatári Lajos korelnök napirendekre tett
javaslatát elfogadta, és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 170/2010.X.14./ Kt. számú határozata
a 2010. október 14-i alakuló ülés napirendjeinek elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Csatári Lajos
korelnök napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, 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
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselık
és polgármesterek, valamint a települési cigány kisebbségi önkormányzati képviselık
választásáról, megbízólevelek átadása
CSATÁRI LAJOS felkérte Király Barnát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tájékoztassa a
jelenlévıket a 2010. évi helyi önkormányzati képviselık, a polgármester és a
cigánykisebbségi önkormányzat választásának lebonyolításáról, a választási eredményekrıl.
KIRÁLY BARNA tájékoztatót adott az önkormányzati választás lebonyolításáról, a választási
eredményekrıl.
(Az elhangzott tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta a Helyi Választási
Bizottság elnökének tájékoztatóját a 2010. évi helyi önkormányzati képviselık, a
polgármester és a cigánykisebbségi önkormányzat választásának lebonyolításáról, valamint a
választási eredményekrıl és 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 171/2010./X.14./ Kt. számú határozata
a 2010. évi helyi önkormányzati képviselık, a polgármester és a cigánykisebbségi
önkormányzat választásának lebonyolításáról és a választási eredményekrıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta és
elfogadta Király Barnának, a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatóját a 2010. évi önkormányzati választás lebonyolításáról és a
választási eredményekrıl.
A választás eredményeként Kenderes Város polgármestere 2010. október 3-tól
Pádár Lászlóné.
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Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Király Barna, a Helyi Választási Bizottság elnöke, Helyben
é r t e s ü l n e k.

CSATÁRI LAJOS felkérte Király Barnát, adja át Pádár Lászlóné polgármesternek és a
Képviselı-testület tagjainak megbízólevelüket.
Megbízólevelek átadása.
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
Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele
CSATÁRI LAJOS felkérte Király Barnát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, fogadja a
Képviselı-testület tagjainak esküjét.
Eskütétel következett.
(A esküokmányok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
CSATÁRI LAJOS felkérte Király Barnát, fogadja Pádár Lászlóné polgármester esküjét.
Eskütétel következett.
(Az esküokmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
KIRÁLY BARNA felkérte Bogdán Péter leköszönı polgármestert, adja át Pádár Lászlóné
részére Kenderes Város kulcsát.
BOGDÁN PÉTER gratulált Pádár Lászlóné polgármester asszonynak megválasztásához.
Kívánja, hogy eredményesen és sikeresen végezze munkáját a város és az itt lakó emberek
érdekében. Kívánja, hogy a Képviselı-testület összefogással, egységben dolgozzon a
település további fejlıdése érdekében.
Átadta Pádár Lászlóné részére a város kulcsát.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ünnepélyesen átvette a város kulcsát. Ígéri, hogy legjobb tudása szerint,
minden erejével azon lesz, hogy Kenderes fejlıdését szolgálja.
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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
A polgármester programjának ismertetése
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: október 3-án a választópolgárok – élve demokratikus jogukkal –
kinyilvánították az akaratukat és megválasztották azt a hét embert, akiknek feladata lesz, hogy
a következı négy évben Kenderes és Bánhalma önkormányzati ügyeiben döntsenek.
Polgármester-jelöltként kampányom jelmondata az volt, hogy „Én hiszek Kenderes és
Bánhalma közösségének teremtı erejében!” Ezt a mondatot a következı négy évre is
irányadónak tekintem, mert Kenderes és Bánhalma lakói egy nagy közösséget alkotnak,
azonosak a problémák és a sikerekben is osztozunk. Innen üzenem mindenkinek, akik a
településeinkért, közös ügyeinkért dolgozni akarnak, hogy polgármesterként számítok rájuk!
Én Kenderes és Bánhalma valamennyi állampolgárának szeretnék jó polgármestere lenni,
ezért kölcsönösségen és nyíltságon alapuló együttmőködést hirdetek! Össze kell fognunk,
mert minden jóakaratú ember véleményére és munkájára szükségünk van. Mik azok, amiket
polgármesterként ígérek? Rendszerszemlélető településpolitikát, tiszta és átlátható
viszonyokat, valamint korrekt tájékoztatást. Ezeken kívül ígérem, hogy fáradságot nem
ismerve fogom végezni munkámat és meg fogom találni azokat a személyeket, akiktıl a
leghatékonyabb segítséget kaphatom. Az ajtóm nyitva áll mindenki elıtt, hogy a panaszok
mielıbb orvoslást nyerjenek és az építı szándékú javaslatok mielıbb hasznosuljanak. Meg
fogom valósítani a programomban leírt célokat, hiszen a választópolgárok akarata alapján erre
kaptam megbízást. Ez a választás komoly megmérettetés volt, melyben különösen nagy
megtiszteltetés és nagy siker a gyızelem. Most, a munkáját elkezdı polgármesterként még
egyszer tisztelettel megköszönöm a választópolgárok bizalmát és szavazatait! Köszönetet
mondok a hivatali apparátus dolgozóinak, a bizottságok tagjainak, a helyi választási iroda
tagjainak és a delegált tagoknak is az áldozatos és odaadó munkájukért, mellyel biztosították a
választások tisztaságát.
(A programbeszéd teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

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 a polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról
a.)
CSATÁRI LAJOS: az elıterjesztésben szereplı határozat-tervezetben a polgármester javasolt
illetménye havi bruttó 463.800 Ft. A polgármester illetményét a Képviselı-testület a
köztisztviselıi illetményalap (amely jelenleg 38.600 Ft) és a vonatkozó jogszabályban
meghatározott szorzószám ( 11-12,5 )szorzataként, összegszerően állapítja meg. A
beterjesztett illetmény szorzószáma 12, amely középértéknek felel meg. A beterjesztett
illetmény a jogszabályoknak megfelelıen kiszámolt érték. Javasolja a Képviselı-testületnek,
hogy a polgármesteri program sok pozitív vonása, a törekvések és a bizalom jegyében hagyja
jóvá a beterjesztett javaslatot. A maga részérıl elfogadásra javasolja az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
A döntéshozatal elıtt Pádár Lászlóné bejelentette személyes érintettségét, valamint közölte,
hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 172/2010./X.14./ Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné polgármester személyes érintettségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette
Pádár Lászlóné személyes érintettségét tiszteletdíjának megállapítása
tárgyában, ezért az Ötv. 14. §. (2) bekezdésében foglaltak, és a 10/2008.(VII.30.)
rendelet 13. §. (12) bekezdésében foglaltak alapján a döntéshozatalból kizárja.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 173/2010.(X.14.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné
polgármester illetményét 2010. október 3-tól a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése
szerint megállapított illetményalap, valamint a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szorzószám figyelembevételével havi
bruttó 463.800 Ft-ban állapítja meg.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
3./ Magyar Államkincstár Debreceni Igazgatósága,
4025 Debrecen, Hatvan út 15.
4./ Irattár
értesülnek.
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b.)
CSATÁRI LAJOS: a vonatkozó jogszabály szerint a polgármestert költségtérítés illeti meg. A
polgármester két változat közül választhat: a feladat ellátásával kapcsolatos szükséges
kiadásait számlával igazolja, vagy költségátalányban részesül. A költségátalány mértéke – a
képviselı-testület döntése alapján – a polgármester illetménye 20-30 %-ának megfelelı
összeg. Az elıterjesztésben szereplı költségátalány mértéke az illetmény 20 %-ának
megfelelı összeg. Úgy látja, hogy polgármester asszony programjában olyan változatot
részesített elınyben, amely korrektül rendezi a kérdést. Ezzel kapcsolatban részérıl nem lesz
fenntartás a jövıben. A javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A döntéshozatal elıtt Pádár Lászlóné bejelentette személyes érintettségét, valamint közölte,
hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 174/2010./X.14./ Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné polgármester személyes érintettségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette
Pádár Lászlóné személyes érintettségét költségátalányának
megállapítása tárgyában, ezért az Ötv. 14. §. (2) bekezdésében foglaltak,
és a 10/2008.(VII.30.)rendelet 13. §. (12) bekezdésében foglaltak alapján a
döntéshozatalból kizárja.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 175/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
Pádár Lászlóné polgármester költségátalányának megállapításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné
polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján 2010. október
3-tól illetménye 20 %-ának megfelelı, havi bruttó 92.760 Ft
költségátalányt állapít meg.
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Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztály, Helyben
3./ Irattár
értesülnek.–

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy a megállapított költségátalányáról a mai napon
lemond. Úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat költségvetésének jelenlegi helyzete nem
engedi meg, hogy költségátalányt igénybe vegyen, attól függetlenül, hogy a jogszabály ezt
elıírja. Ezzel az összeggel a költségvetés fog gazdálkodni, de javaslata lesz a jövı évi
költségvetés összeállításakor a felhasználására, Kenderesnek és Bánhalmának szánja
„cimkézett feladattal”.
CSATÁRI LAJOS az ülés vezetését ezzel átadja Pádár Lászlóné polgármesternek.
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 Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıterjesztésben foglaltak szerint javasolja a Képviselı-testületnek
az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztását. Kérte, akinek ezzel kapcsolatban
kérdése, véleménye van, tegye meg.
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjaira
tett javaslatról az alábbi szavazati arányokkal döntött:
Dr Barta Zsuzsanna elnök: 6 fı támogató szavazat, 1 tartózkodás
Baktai Kálmán elnökhelyettes: 6 fı támogató szavazat, 1 tartózkodás
Balázsiné Hubai Ildikó: 7 fı támogató szavazat
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
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének .../2010.(X.22.) önkormányzati
rendelet-tervezete Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) rendeletének módosításáról
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
Kenderes Város Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2010.(X.22.) önkormányzati rendelete
Kenderes Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
10/2008.(VII.30.) rendeletének
módosításáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2010. október 14.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı

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
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felkérte Balázsiné Hubai Ildikót, az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagját
az eskütételre.
(Az eskütételi okmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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 az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történı ellátásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kiküldött elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen javasolja az
alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történı betöltését. Az elızı években bevált
gyakorlatot figyelembe véve indítványozza, hogy az alpolgármester továbbra is társadalmi
megbízatásban lássa el feladatát.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 176/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történı ellátásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. §-át is
figyelembe véve az alpolgármesteri tisztség betöltésének módját
társadalmi megbízatásként fogadja el.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
3./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
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
Elıterjesztés az alpolgármester megválasztásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette az alpolgármesterre tett javaslatát. A jogszabályban
biztosított jogkörénél fogva alpolgármesternek Krokavecz László képviselı urat javasolja.
Indoklásként három dolgot említett: elsısorban azt szeretné, hogy egységet képviseljen a
Képviselı-testület. Krokavecz László képviselı úr négy évig tagja volt a Megyei
Közgyőlésnek. Úgy gondolja, hogy ez alatt az idı alatt olyan tapasztalatokat szerzett, olyan
kapcsolatokat alakított ki, amelyet kamatoztatni tud a település javára, valamint ı kapta a
településen a választópolgároktól a legtöbb szavazatot.
Felkérte az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjait, készítsék el a titkos szavazás lebonyolításához
szükséges szavazólapokat.
A döntéshozatal elıtt Krokavecz László bejelentette személyes érintettségét, egyben kérte,
hogy a döntéshozatalban részt vehessen.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 177//2010./X.14./ Kt. számú határozata
Krokavecz László személyes érintettségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette
Krokavecz László személyes érintettségét az alpolgármester választással
kapcsolatban, az Ötv. 14. §. /2/ bekezdésében foglaltak, és a 10/2008.(VII.30.)
13. §. (12) bekezdésében alapján a Képviselı-testület biztosítja részvételét a
döntéshozatalban.
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Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Krokavecz László önkormányzati képviselı, Helyben
é r t e s ü l n e k.
A szavazólap elkészítésének idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felkérte Dr Barta Zsuzsannát, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökét,
ismertesse a titkos szavazás lebonyolításának módját.
DR BARTA ZSUZSANNA tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság a
titkos szavazás lebonyolításához 7 db lepecsételt szavazólapot készített, melyen a
polgármester által javasolt Krokavecz László neve szerepel. A jelölt mellett a neve melletti
„igen” körbe tett egymást metszı két vonallal, ellene a neve melletti „nem” körbe tett egymást
metszı két vonallal lehet. A jelölt akkor tekinthetı megválasztottnak, ha a szavazás
eredményeként a Képviselı-testület minısített többségének (4 fı) szavazatát megkapja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a titkos szavazás idejére szünetet rendelt el.
Szünet után:
DR BARTA ZSUZSANNA: az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévıket
a bizottság megállapításáról, mely szerint a szavazatokat tartalmazó zárt urna 7 db
szavazólapot tartalmazott, amelybıl 6 érvényes, 1 db pedig érvénytelen volt, valamint arról,
hogy Krokavecz László alpolgármester jelölt 6 igen szavazatot kapott.
Fentiek alapján a Képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 178/2010.(X.14.) Kt. számú határozat
Krokavecz László alpolgármester választásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a
módosított 1990. évi LXV. törvény 34. §. (1) bekezdése
alapján
KROKAVECZ LÁSZLÓ-t
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármesternek választott.
Errıl: 1./ Krokavecz László Kenderes, Dézsmakert 1.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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11. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Az alpolgármester eskütétele
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ gratulált a megválasztott alpolgármesternek, majd felkérte Krokavecz
Lászlót az alpolgármesteri eskü letételére.
KROKAVECZ LÁSZLÓ alpolgármester eskütétele következett.
(Az eskütételi okmány a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
12. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
A szavazás elıtt Krokavecz László bejelentette személyes érintettségét, és közölte, hogy a
szavazásban nem kíván részt venni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 179/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
Krokavecz László személyes érintettségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette
Krokavecz László személyes érintettségét tiszteletdíjának megállapítása
tárgyában, ezért az Ötv. 14. §. /2/ bekezdésében foglaltak, és a 10/2008.(VII.30.)
bekezdésében foglaltak alapján a döntéshozatalból kizárja.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 180/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
Krokavecz László alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete
Krokavecz László alpolgármester tiszteletdíját 2010.
október 3-tól a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. §
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(2) bekezdés b) pontjára figyelemmel havi bruttó
55.200 Ft-ban állapítja meg.
Errıl: 1./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
3./ Magyar Államkincstár Debreceni Igazgatósága
4025 Debrecen, Hatvan út 15.
4./ Irattár
értesülnek.A szavazás elıtt Krokavecz László bejelentette személyes érintettségét, és közölte, hogy a
szavazásban nem kíván részt venni.
Kenderes Város Önkormányzatának 1812010.(X.14.) Kt. számú határozata
Krokavecz László személyes érintettségérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete tudomásul vette
Krokavecz László személyes érintettségét költségátalányának megállapítása
tárgyában, ezért az Ötv. 14. §. /2/ bekezdésében foglaltak, és a 10/2008.(VII.30.)
bekezdésében foglaltak alapján a döntéshozatalból kizárja.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzatának 182/2010.(X.14.) Kt. számú h a t á r o z a t a
Krokavecz László alpolgármester költségátalányának megállapításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete
Krokavecz László alpolgármester részére az 1994.
évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján 2010.
október 3-tól tiszteletdíja 20%-ának megfelelı
összegő 11.040 Ft költségátalányt állapít meg.
Errıl: 1./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztály, Helyben
3./ Irattár
értesülnek.–
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13. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városi Önkéntes Önkormányzati Tőzoltó Köztestület alapszabálya
szerint a köztestület elnökségének tagjait az alapító önkormányzatok, az ahhoz csatlakozó
önkormányzatok, és az Önkéntes Tőzoltó Egyesület delegálja. Megbízatásuk a delegáló
önkormányzatok mandátumának idejére szól. A 2010. évi helyhatósági választásokat
követıen a köztestület mőködésének folyamatos biztosítása érdekében szükséges, hogy az
elnökségbe történı delegálásról az önkormányzat az alakuló ülésén döntsön. Javasolta, hogy a
Képviselı-testület a köztestület elnökségébe Krokavecz László alpolgármester urat delegálja.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 183/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
a Kisújszállás Városi Önkormányzati Tőzoltó Köztestület elnökségébe történı
delegálásról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött,
hogy a Kisújszállás Városi Önkéntes Önkormányzati Tőzoltó Köztestület
elnökségébe Krokavecz László alpolgármestert delegálja.
Errıl: 1./ Kecze István Kisújszállás Város Polgármestere
Kisújszállás, Szabadság tér 1. 5310
2./ Krokavecz László alpolgármester, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ :mindennapjainkat az utóbbi idıben beárnyékolja a Kolontárt és
Devecsert ért iszapkatasztrófa. A tragédia áldozatainak megsegítésére összefogott az ország.
Úgy gondolja, hogy Kenderes Város Önkormányzata sem maradhat ki az adományozók
körébıl, ezért kezdeményezi a Képviselı-testület felé, hogy az általános tartalék terhére 250
ezer Ft átutalásáról döntsön.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 184/2010.(X.14.) Kt. számú határozata
a 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére történı átcsoportosításról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
2010. évi költségvetési tartaléka terhére 250 ezer Ft-ot biztosít a vörösiszapkatasztrófa áldozatainak megsegítésére.
A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályát, hogy gondoskodjon a fenti összeg átutalásáról az erre a célra megnyitott
11702036-20707637 OTP számlaszámra.
Határidı: 2010. november 15.
Felelıs: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Helyben
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az alakuló ülés végén kérte, énekeljék el közösen a Szózatot.
Szózat.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület ülését 15 óra 21 perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 14-én 14
órakor tartott alakuló ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 14-i
alakuló ülése napirendjének elfogadásáról
170/2010.
1./ Ünnepélyes megnyitó
2./ A 2010. évi helyi önkormányzati képviselık, a polgármester és a
cigánykisebbségi önkormányzat választásának lebonyolításáról és a
választási eredményekrıl

171/2010.

3./ Az önkormányzati képviselık és a polgármester eskütétele
4./ A polgármester programjának ismertetése
5./
a.) Pádár Lászlóné polgármester személyes érintettségérıl
Pádár Lászlóné polgármester illetményének megállapítása
b.) Pádár Lászlóné polgármester személyes érintettségérıl
Pádár Lászlóné polgármester költségátalányának megállapítása

172/2010.
173/2010.
174/2010.
175/2010.

6./ Az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjainak megválasztása
7./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.22.)
önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) rendeletének
módosítása
8./ Ügyrendi és Jogi Bizottság tagjának eskütétele
9./ Az alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban történı ellátása

176/2010.

10./ Krokavecz László személyes érintettségérıl

177/2010.
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Krokavecz László alpolgármester választásáról

178/2010.

11./ Az alpolgármester eskütétele
12./ Krokavecz László személyes érintettségérıl

179/2010.

Krokavecz László alpolgármester tiszteletdíjának
megállapításáról

180/2010.

Krokavecz László személyes érintettségérıl

181/2010.

Krokavecz László alpolgármester költségátalányának
megállapításáról

182/2010.

13./
a.) A Kisújszállás Városi Önkormányzati Tőzoltó Köztestület
elnökségébe történı delegálásról

183/2010.

b.) A 2010. évi általános költségvetési tartalék terhére
történı kötelezettségvállalásról a vörösiszap-katasztrófa
áldozatainak megsegítésére

184/2010.

