Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 27-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. –
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit a képviselı-testület tagjai, Krokavecz László
alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója,
Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Süveges Lajos,
Kenderes Város Vízmő vezetıje, Orvos Anetta Csilla a Területi Gondozási Központ,
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Penti Gusztáv a cigánykisebbségi
önkormányzat elnöke, Erdei Józsefné, Dóka Imréné, Farkas Istvánné meghívottak, Turi János
a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Koncz Éva vezetı tanácsos,Orosz Mihály
aljegyzı, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Bodor Tamás idegenforgalmi1
menedzser, Dr Almássy Antalné, Szabó Márta, Eszteró Imréné, Bana István, Magyar István,
Dr Ila Erzsébet érdeklıdı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı,
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplı
napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye
meg.
Más javaslat nem volt. A Képviselı-testület 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot
hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 187/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 27-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Pádár Lászlóné
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 Önkormányzat Bizottságainak létrehozásáról és tagjainak
megválasztásáról, Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének .../2010.(XI.4.)
önkormányzati rendelet-tervezete Kenderes Város Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) rendeletének módosításáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıterjesztésben foglaltak szerint javasolja a bizottságok
létrehozását. Tekintettel a képviselı-testület létszámára, kis létszámú bizottságok
megválasztását javasolja (maximum 5 fıs).
Kérte a kiküldött elıterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslatok, illetve kérdések,
vélemények megtételét.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai közé javasolta Orvos
Anetta Csillát, mivel ı szakember ezen a területen.
CSATÁRI LAJOS: kérte polgármester asszonyt, hogy a jövıben biztosítson arra lehetıséget,
hogy a képviselık az elıterjesztések elıkészítı szakaszában is kapjanak szerepet, abban az
esetben, ha szakmailag, illetve személyesen érinti ıket a napirend.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıterjesztésbe úgy került több név a megválaszthatónál, hogy
Csatári úrhoz hasonlóan más képviselı testületi tag is tett javaslatot a bizottságok tagjaira. A
kiküldött anyag nem egy elfogadott döntés, hanem csak egy javaslat. A Képviselı-testület a
megvitatás után fog dönteni a bizottságok tagjairól, még itt is van lehetıség arra, hogy bárki
javaslatot tegyen a tagokra.
CSATÁRI LAJOS: jelezte, hogy a jövıben részt kíván venni az elıterjesztések elıkészítı
szakaszában, abban az esetben, ha valamilyen formában érinti a napirend.
A bizottságok létrehozására, illetve a tagok személyére más javaslat nem volt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: szavazásra tette az elıterjesztésben szereplı személyeket.
A szavazás eredménye az alábbi:
Pénzügyi Bizottság
elnök:
Veresné Nagy Margit: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
elnökhelyettes: Király Lászlóné: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
tag:
Dr Barta Zsuzsanna: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
Mikola Gabriella: 7 igen szavazat
Balogh Károlyné: 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás
Demeter István: 5 igen, 2 nem szavazat

-

3–

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megállapította, hogy a Képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság
elnökévé Veresné Nagy Margitot, elnökhelyettesévé Király Lászlónét, tagjainak Dr Barta
Zsuzsannát, Mikola Gabriellát és Demeter István választotta.
Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
elnök:
Király Lászlóné: 6 igen, 1 tartózkodás
elnökhelyettes: Veresné Nagy Margit: 6 igen, 1 tartózkodás
tag:
Csatári Lajos: 6 igen, 1 tartózkodás
Ács Andrea Éva: 4 igen, 3 nem szavazat,
Mikola Istvánné: 6 nem szavazat, 1 tartózkodás
Eszteró Imréné: 7 igen szavazat
Szabó Márta: 3 igen, 4 nem szavazat
Pádár Brigitta: 7 nem szavazat

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megállapította, hogy a Képviselı-testület az Oktatási, Kulturális,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökévé Király Lászlóné, elnökhelyettesévé: Veresné Nagy
Margitot, tagjainak Csatári Lajost, Ács Andrea Évát és Eszteró Imrénét választotta.
Szociális és Egészségügyi Bizottság:
elnök:
Baktai Kálmán: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
elnökhelyettes: Dr Barta Zsuzsanna: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
tag:
Veresné Nagy Margit: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
Penti Emese: 4 igen, 3 nem szavazat
Pádár Brigitta: 3 igen, 4 nem szavazat
Zabolai Jánosné: 3 igen, 2 nem szavazat, 2 tartózkodás
Bodor Tamás: 5 nem szavazat, 2 tartózkodás
Orvos Anetta Csilla: 4 igen, 2 nem szavazat, 1 tartózkodás
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megállapította, hogy a Képviselı-testület a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökévé Baktai Kálmánt, elnökhelyettesévé Dr Barta Zsuzsannát, tagjainak
Veresné Nagy Margitot, Penti Emesét és Orvos Anetta Csillát választotta.
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság:
elnök:
Csatári Lajos: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
elnökhelyettes:
Baktai Kálmán: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
Király Lászlóné: 6 igen szavazat, 1 tartózkodás
Bíró János: 7 igen szavazat
Magyar István: 4 nem szavazat, 3 tartózkodás
Farkas Istvánné: 3 igen, 3 nem szavazat, 1 tartózkodás
Bana István: 4 igen, 3 nem szavazat
Takács Dénes: 7 nem szavazat
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megállapította, hogy a Képviselı-testület a Városfejlesztési,
Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Csatári Lajost, elnökhelyettesévé
Baktai Kálmánt, tagjainak Király Lászlónét, Bíró Jánost és Bana Istvánt választotta.
A bizottság tagjainak megválasztásukhoz gratulált, és eredményes, sikeres munkát kívánt.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: csatlakozik polgármester asszony gratulációjához, ı is jó munkát
kívánt a bizottság tagjainak tevékenységükhöz. Nagyon fontosnak tartja, hogy a bizottsági
ülések határozatképesek legyenek. Alpolgármesterként részt kíván venni a bizottsági
üléseken, ezért kéri, hogy meghívót kapjon az ülésekre.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ hozzátette, hogy a bizottsági üléseken vagy ı, vagy alpolgármester úr
részt fog venni.
Kérte, hogy a Képviselı-testület döntsön a Szervezeti és Mőködési szabályzat módosításáról
szóló rendelet-tervezetrıl.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2010. (XI.4.) 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 27.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı

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 Polgármesteri Hivatal jegyzıi állására kiírandó pályázati
felhívásról
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Hozzászólás
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta a pályázati felhívásban elınyként szerepeltetni az állami
és jogtudományi doktori képesítést, valamint a helyben lakást.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testület 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 188/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal jegyzıi állására kiírandó pályázati felhívásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út 56.) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése és a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal
jegyzıi
munkakörének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elıélet, cselekvıképesség,
- igazgatásszervezıi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság
elnöksége által a teljes körően közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat
alapján adott mentesítés,
- legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Elınyt jelent:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
- helyi lakos
A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- a pályázónak a munkakörre, a hivatal irányítására vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- a végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget,
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nyilatkozatot arról, hogy a képviselı-testület a napirendet nyílt vagy zárt ülés
keretében tárgyalhatja,
adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat
tartalmát megismerhetik.

A közszolgálati jogviszony idıtartama: 6 hónapos próbaidı kikötésével, határozatlan idejő
közszolgálati jogviszony, a munkakört teljes munkaidıben kell ellátni.
A vezetıi megbízás idıtartama: határozatlan idıre szól.
A munkavégzés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 56.
Ellátandó feladatok: a polgármesteri hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény és a további jogszabályok által a jegyzı feladat- és hatáskörébe utalt
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzathoz kapcsolódó feladatok ellátása, a
hatáskörébe utalt államigazgatási jogkörök gyakorlása.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
Kenderes Város Önkormányzatának 24/2003.(XI.28.) önkormányzati rendelete, valamint a
Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 17.
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ internetes oldalán történı
közzététel idıpontja 2010. november 5.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elıírt határidı lejártát követı képviselıtestületi ülés.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2010. december 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester nyújt a
06-59-328-214-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak Kenderes Város Önkormányzat címére történı megküldésével
(5331 Kenderes, Szent István út 56.). A borítékon a „pályázat” megjelölés mellett kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyzı.
- Személyesen: Pádár Lászlóné polgármester 5331 Kenderes, Szent István út 56.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat elbírálása a képviselı-testületnek a benyújtást követı elsı ülésén történik, a
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának fejlesztési ÖKIF hitelek felvételérıl
mőfüves pálya kialakításához, valamint orvosi rendelı megvásárlásához és felújításához
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület
korábban döntött
a mőfüves pálya
megvalósításához és a Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelık és szolgálati lakás
megvásárlásához kapcsolódóan fejlesztési célú hitel felvételérıl. A hitelkérelmek postázásra
kerültek az OTP Bank NYRT részére. A bank túlterheltségére hivatkozva késedelembe került,
ami miatt a hitelszerzıdések megkötése csúszott, ezért a hitelek rendelkezésre tartási idejét,
futamidejét és lejáratát, valamint türelmi idejét módosítani szükséges az elıterjesztésben
foglaltak szerint.
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Kérdést tett fel Veresné Nagy Margit.
VERESNÉ NAGY MARGIT: kérdése az volt, hogy az önkormányzat nem került-e hátrányba
azzal, hogy késedelmesen kerültek a hitelszerzıdések megkötésre? A Képviselı-testület a
hitel biztosítékaként az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételek
engedményezését vállalta. Ezzel kapcsolatban érdeklıdött, hogy az adók megfizetésénél
milyen mértékő a hátralékok nagysága?
A feltett kérdésekre Pádár Lászlóné válaszolt.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az OTP-vel még nem került sor szerzıdéskötésre, ezért szankció
kiszabására sem. Az orvosi rendelı és lakás adás-vételével kapcsolatos jogügylet lezárása
után kerül átadásra az ingatlan az önkormányzat részére. A gépjármőadó megfizetésénél
vannak hátralékosok, sajnos egyre többen rajtuk kívül álló okok miatt nem tudják az
adófizetést teljesíteni, mert nagyon sok vállalkozónak „körbetartozása” van. A Polgármesteri
Hivatal a jogszabályi kereteken belül a behajtásra vonatkozó intézkedéseket minden esetben
megteszi. A gépjármőadó tartozások aktuális összegét a következı testületi ülésen ismertetni
fogja.
CSATÁRI LAJOS: véleménye szerint nem helyes az anyagban a fejlesztés és beruházás
kifejezést váltogatva használni, mivel tartalmilag nem ugyanarról a célról van szó.
BÍRÓ CSABA: az ÖKIF hitelt csak fejlesztési célra lehet felvenni, ezért szerepelt az
elıterjesztésben a fentiek szerint.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kéri, hogy az önkormányzat meglévı hiteleirıl a Képviselı-testület
tagjai írásos tájékoztatást kapjanak.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 189/2010.(X. 27.) Kt. számú határozata
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl
Kenderes Város Önkormányzata 9.902.500,-Ft azaz Kilencmillió-kilencszázkettıezerötszáz forint összegő fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program
keretében a mőfüves pálya megvalósításához.
Beruházás forrásai:
Saját forrás:
Önerı – ÖKIF fejlesztési hitel:
Projekt összköltsége:
Hitel rendelkezésre tartási ideje:
Hitel lejárata:
Türelmi idı:

1 000 000,-Ft
9 902 500,-Ft
10 902 500,-Ft

2010. november 01. – 2011. február 29.
2021. június 5.
2010. november 01. – 2011. szeptember 04.

A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés
összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselı-testület 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
Út és házszám
Helyrajzi Kataszteri érték
megnevezése
szám
(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,ÖSSZESEN:
39 261,ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez
39.000.000,-Ft összeg erejéig.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 126/2010.(VI.23.)Kt. számú
határozat.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben;
2./ Orosz Mihály aljegyzı, 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.

Törölt: szeptember 30.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 190/2010.(X.27.) 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:
Hitel lejárata:
Türelmi idı:

2010. november 01. – 2011. február 28.
2021. június 5.
2010. november 01. – 2011. szeptember 04.

A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének
idıtartama alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés
összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselı-testület 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
Út és házszám
Helyrajzi Kataszteri érték
megnevezése
szám
(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,ÖSSZESEN:
39 261,ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez
39.000.000,-Ft összeg erejéig.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 152/2010.(VII.28.)Kt. számú
határozat.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben;
2./ Orosz Mihály aljegyzı, 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.

Törölt: szeptember 30.
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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 az önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az alábbi szavazati arányokkal döntött az
alapító okiratok módosításáról:
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 191/2010. X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Polgármesteri
Hivatal alapító okiratáról szóló 154/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján Kenderes Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. §, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 90. §, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító
okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XIII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv”
1. pontja hatályát veszti.

3./

Az alapító okirat XVI. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:
„6820023
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
szakfeladat száma az alábbiak szerint módosul:
„6820022

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”

4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.
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6./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 154/2009.(VI.29.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Orosz Mihály aljegyzı Kenderes, Szent István út 56.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 192/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Apáczai Csere János
Általános Iskola alapító okiratáról szóló 189/2009.(VIII.5.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Apáczai Csere
János Általános Iskola számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 9.§ (4), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90.
§, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§
(1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja
ki:

2./

Az alapító okirat „IV. A költségvetési szerv telephelyeinek felsorolása:
5331 Kenderes, Szent István út 40.
Az intézmény vezetıje jogosult – a közalkalmazotti tanáccsal történt elızetes
egyeztetés alapján – máshol telephelyet létesíteni.”
az alábbiakkal egészül ki:
„IV. A költségvetési szerv telephelyeinek felsorolása:
Apáczai Csere János Általános Iskola
5331 Kenderes, Szent István út 40.
Az intézmény vezetıje jogosult – a közalkalmazotti tanáccsal történt elızetes
egyeztetés alapján – máshol telephelyet létesíteni.”
az alábbiakkal egészül ki:

3./

Az alapító okirat XVI. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
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2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:
közintézmény”
1. pontja az alábbiak szerint módosul, a 2. pont hatályát veszti:
„XVI. A költségvetési szerv besorolása:
1. Költségvetési szerv típusa: oktatási intézmény (általános iskola)
2. „–
4./

Az alapító okirat „4. Alaptevékenysége: A pedagógiai programnak az
általánostól eltérı sajátosságai”
- A cigány tanulók felzárkóztató oktatása integráltan történik.
- A hátrányos helyzető tanulók differenciált foglalkozáson vehetnek részt.
- Az intézményben a 2003/2004-es tanévtıl kezdıdıen az 1. és 5. évfolyamon,
illetve a továbbiakban felmenı rendszerben integrációs nevelés és képességkibontakoztató felkészítés folyik.
- A beilleszkedési, magatartási és tanulászavaros gyerekek oktatása (a nevelési
tanácsadó javaslata alapján) kis létszámú osztályban szervezhetı.
- Az intézmény bejáró tanulók útiköltség térítését átvállalja.
- Az intézmény évfolyamonként egy osztályban emelt óraszámban tanít idegen
nyelvet, egy osztályban testnevelést az 1-8 évfolyamon.
- 5 osztálytól kezdve nívó csoportos oktatás van matematikából.
- Az 1-8 évfolyamon az intézmény fejlesztı foglalkozásokat szervez.
- Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást folytat.
-Az intézmény hozzájárul a tanulók szociális helyzetétıl függı tankönyvellátás
biztosításához.”
szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
- „A hátrányos helyzető tanulók differenciált foglalkozáson vehetnek
részt.
- Az intézményben felmenı rendszerben integrációs nevelés és képességkibontakoztató felkészítés folyik.
- A beilleszkedési, magatartási és tanulászavaros gyerekek oktatása (a
nevelési tanácsadó javaslata alapján) integráltan kisebb létszámú
osztályban szervezhetı.
- Az intézmény a bejáró tanulók útiköltség térítését átvállalja.
- Az intézmény évfolyamonként egy osztályban emelt óraszámban tanít
idegen nyelvet, egy osztályban testnevelést az 1-8. évfolyamon (megfelelı
létszámú jelentkezı esetén).
- 5. osztálytól kezdve nívó csoportos oktatás van matematikából.
- Az 1-8. évfolyamon az intézmény fejlesztı foglalkozásokat szervez.
- Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi oktatást folytat.”

5./

Az alapító okirat XVIII. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig
szövegrész hatályát veszti.
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6./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

7./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

8./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 189/2010.(VIII.5.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója
Kenderes, Szent István út 36.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 193/2010.( X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Önkormányzat
Óvodai Egység alapító okiratáról szóló 122/2010.(VI.8.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Óvodai Egység
számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §, az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a, valamint
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./
pontja alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XV. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:
1

3./

közintézmény”

és 2. pontja hatályát veszti.

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.
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4./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

5./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 122/2010.(VI.8.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Óvodai Egység intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 60.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 194/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Móricz Zsigmond Mővelıdési
Ház alapító okiratáról szóló 122/2009.(V.27.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Móricz
Zsigmond Mővelıdési Ház számára a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. CXL.
törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §,
valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.)
Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézmény”

1 és 2. pontja hatályát veszti:
3./

Az alapító okirat XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig
szövegrész hatályát veszti.

4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.
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5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 122/2009.(V.27.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház igazgatója Kenderes, Szent István út 33.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 195./2010.(X.27.) Kt. számú határozata
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 121/2010.(VI.8.) Kt. számú
határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kenderesi
Szakiskola, Középiskola és Kollégium számára a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 9.§ (4), az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 90. §, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) (5), 90.§ (1), 102.§ (2) a./ pontja alapján az
alábbi alapító okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XIII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézmény”

1. és 2. pontja hatályát veszti.
3./

Az alapító okirat 3. oldala helyébe az alábbi módosult 3. oldal lép:

-

OKJ szám
33 621 02 1000 00 00
31 622 01 0000 00 00
31 621 04 0001 3101
31 621 03 0000 00 00
33 811 01 0000 00 00
33 811 02 1000 00 00
33 811 03 1000 00 00
31 521 01 0010 31 03
31 521 20 0010 31 04
31 621 04 0000 00 00

16 –

Iskolai szakképzés,
szakmai gyakorlati
képzési ideje (év)
Gazda
2
Kertész
2
Belovagló
2
Állattenyésztı
2
Cukrász
2
Pincér
2
Szakács
2
Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító
2
Növénytermesztési gépüzemeltetı, gépkarbantartó
2
Lótartó és –tenyésztı
2
Szakképesítés megnevezése

Az elırehozott – 8 osztályra épülı - szakképzés szakképesítései

OKJ szám

Szakképesítés megnevezése

33 621 02 1000 00 00
31 621 04 0000 00 00
31 521 01 0010 31 03
31 521 20 0010 31 04
33 811 02 1000 00 00
33 811 03 1000 00 00
31 622 01 0010 31 04
55 812 01 0010 55 02
55 812 01 0010 55 01

Gazda
Lótartó és –tenyésztı
Mezıgazdasági gépszerelı, gépjavító
Növénytermesztési gépüzemeltetı, gépkarbantartó
Pincér
Szakács
Zöldségtermesztı
Vendéglátó szakmenedzser
Idegenforgalmi szakmenedzser

Iskolai szakképzés,
szakmai gyakorlati
képzési ideje (év)
3
3
3
3
3
3
3
2
2

Érettségire épülı elméleti és gyakorlati szakmai képzés

OKJ szám

54 525 02 0010 54 02
54 621 02 0010 54 02
52 811 02 0000 00 00
52 812 02 0000 00 00

Szakképesítés megnevezése

Mezıgazdasági gépésztechnikus
Mezıgazdasági technikus
Vendéglıs
Lovastúra-vezetı

Iskolai szakképzés,
szakmai gyakorlati
képzési ideje (év)
2
2
2
2
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Tizedik osztályt végzettek részére érettségire felkészítı szakközépiskolai oktatás (nappali,
esti, levelezı tagozat), illetve 11., 12. évfolyamos középiskolai oktatás (ifjúsági és felnıtt
tagozata).
4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 121/2010.(VI.8.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója
Kenderes, Szent István út 27.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 196/2010.( X.27.) Kt. számú határozata
a Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Városi Könyvtár alapító
okiratáról szóló 159/2009.(VI.29.) Kt. számú határozatának módosításáról az alábbiak
szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi
Könyvtár számára a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.
rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézmény”

-
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1. és 2. pontja hatályát veszti.
3./

Az alapító okirat XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig
szövegrész hatályát veszti.

4./

Az alapító okirat XV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:
„6399903
8219003

Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás (Internet
használat)
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás”

szakfeladat számok az alábbiak szerint módosulnak:
„6399902
8219002

Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás
(Internet használat)
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás”

5./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

6./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.
A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 159/2009.(VI.29.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

7./

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Városi Könyvtár intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 33.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 197/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának
módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Területi Gondozási Központ,
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratáról szóló 160/2009.(VI.29.) Kt.
számú határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:

- 19 –

1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Területi Gondozási
Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat számára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek
védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a,, valamint az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10.
§-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézmény”

1. és 2. pontja hatályát veszti:
3./

Az alapító okirat XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2009. december 31-ig
szövegrész hatályát veszti.

4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 160/2009.(VI.29.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 58.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 198/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Kenderes Város Vízmő
alapító okiratáról szóló 23/2010.(II.10.) Kt. számú határozatának módosításáról az
alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat bevezetı részének helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Kenderes Város
Vízmő számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
90. §, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a alapján az alábbi alapító
okiratot adja ki:

2./

Az alapító okirat XII. A költségvetési szerv besorolása:
„1. Tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
2. A közszolgáltató költségvetési
szerv fajtája:

közintézet”

1. és 2. pontja hatályát veszti.
3./

Az alapító okirat XIV. Alkalmazott szakfeladatai 2010. január 1-tıl:
„4120003
4311003
4312003
4321003
4322003
4329003
4331003
4332003
4333003
4334003
4339003
4391003
4399003
5221103
5221303
6820023
7730003

Lakó- és nem lakó épület építése
Bontás
Építési terület elıkészítése
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, főtésszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejezı építés
Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése”

szakfeladat számok az alábbiak szerint módosulnak:
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4311002
4312002
4321002
4322002
4329002
4331002
4332002
4333002
4334002
4339002
4391002
4399002
5221102
5221302
6820022
7730002

Lakó- és nem lakó épület építése
Bontás
Építési terület elıkészítés
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, főtésszerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelés
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejezı építés
Tetıfedés, tetıszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése”

4./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

5./

A módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a
határozat 1. számú mellékletét képezi.

6./

A határozat rendelkezései 2010. október 27-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 23/2010.(II.10.) Kt. számú
határozata hatályát veszti.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje Kenderes, Szent István út 56.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6.
értesülnek.–

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 az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának
módosításának jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Nagyné Lenge Margit.
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a Közoktatási törvény módosítása értelmében a 2-4.
évfolyamon lehetıség van a szöveges értékelésrıl visszatérni a hagyományos osztályzással
történı értékelésre. Az intézmény az érintett évfolyamokon a hagyományos osztályzásra
kíván visszatérni, ezért szükség van a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére
vonatkozó általános elıírások alkalmazásától való eltéréshez.

-22 –

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta a módosításhoz történı hozzájárulás megadását.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: csatlakozott az elızı véleményhez, szintén javasolja a hozzájárulás
megadását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı támogató szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 199/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására,
bevezetésére vonatkozó általános elıírások alkalmazásától való eltérésrıl

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul az Apáczai
Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására,
bevezetésére vonatkozó általános elıírások alkalmazásától való eltéréshez.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Nagyné Lenge Margit Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
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
Elıterjesztés a Baromfiudvar 2002 Kft szerzıdésmódosítási kérelmérıl
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Baromfiudvar 2002 KFT-hez hasonlóan várható, hogy a többi
beszállító is áremelésre kényszerül. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányzati szándék az,
hogy a helyben megtermelt áruféleségek helyben kerüljenek fogyasztásra, amelyet nálunk is
elıtérbe kell helyezni. Javasolta bizottsági ülés napirendjének, annak megtárgyalását, hogy a
helybeli ıstermelık, vállalkozók, milyen formában tudnak bekapcsolódni a beszállításba.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyetért az alpolgármester úr által elmondottakkal.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 200/2010.(X.27.) Kt. számú határozat
a Baromfiudvar 2002. Kft. szerzıdésmódosítási kérelmérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Baromfiudvar 2002. Kft. által
elıterjesztett szerzıdésmódosítási kérelmet megtárgyalta, és egyetért a Szállító

-
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áremelési kérelmével. A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303.§-ára
hivatkozással a fennálló szerzıdést az árak tekintetében módosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szállító által javasolt, 2010.
november 1. napjától érvényes emelt árak tekintetében a szerzıdésmódosítást aláírja.
Errıl értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
3./ Képviselı-testület Helyben
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
5./ Baromfiudvar 2002 Kft 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
é r t e s ü l n e k.
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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának kommunikációs és tájékoztatási
feladatainak végrehajtására
Szóbeli kiegészítést tett Krokavecz László.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elızı testületi ülésen vetıdött fel annak szükségessége, hogy
készüljön elıterjesztés az önkormányzat kommunikációs és tájékoztatási feladatainak
végrehajtásáról. Úgy gondolta, hogy egységesen kell beszélni az aktuális feladatokról. Az
elıterjesztést kiegészítve javasolta, hogy a város honlapján legyenek letölthetık a bizottsági
és testületi ülések elıterjesztései is.
Hozzászólások
MIKOLA ISTVÁNNÉ: az elıterjesztésben foglaltak szerint alpolgármester úr több feladatnál
intézményt jelölt meg felelısként. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Városi Könyvtár
dolgozóinak nincs hozzáférésük a város honlapjának szerkesztéséhez, ezért nem célszerő az
intézményt felelısnek megjelölni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolta, hogy a feladatok technikai felelıse a Polgármesteri
Hivatal informatikusa, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenki a rá vonatkozó
információt eljuttatja az informatikushoz, aki gondoskodik a honlapra történı feltöltésrıl.
MIKOLA ISTVÁNNÉ: az elıterjesztésben úgy szerepel, hogy a Kenderesi Krónika
szerkesztését a Városi Könyvtár végzi. İ, mint a kiadvány fıszerkesztıje egyszer sem
terhelte a munkatársait azzal, hogy a Krónika szerkesztésébe részt vegyenek. Kéri, hogy az
intézményt a szerkesztésbe ne vonják be, mivel korábban is az Oktatási, Kulturális,
Turisztikai és Sportbizottság feladata volt. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Krónika
nyomtatási költsége

- 24 –

2008-ban 480 ezer Ft, 2009-ben 540 ezer Ft, 2010 októberig 470 ezer Ft volt.
Fıszerkesztısége ideje alatt 31 szám jelent meg, egyszer 6 oldallal, 20 alkalommal 8 oldallal.
4 alkalommal 10 oldal, 6 alkalommal pedig12 oldallal.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület korábban is az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sport Bizottságot bízta meg az újság szerkesztésével, amelyet most is javasol.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: elfogadja és ı is javasolja az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és
Sport Bizottságot megbízni a szerkesztéssel.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben az esetben a bizottságnak fel kell kérni a Városi Könyvtár
vezetıjét az újság fıszerkesztıi munkáinak végzésére.
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött a jövı évi árakról a nyomdában. 2 ezres példányszám esetén
4 oldalas kiadványnál 30 ezer Ft-os bruttó költséget jelent, 8 oldalas szám esetén pedig 45
ezer Ft-ot. Ezeket az összegeket figyelembe véve évi 600 ezer Ft-os kiadást jelent az
önkormányzat számára az újság megjelentetése.
VERESNÉ NAGY MARGIT javasolta, hogy a honlapon való megjelentetés elıtt az Oktatási,
Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság nézze át az anyagokat.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint idıben nem fér bele, hogy minden egyes anyagot
átnézzen a bizottság. Az intézményvezetı felelıssége kell, hogy legyen a honlapon megjelenı
anyagok felülvizsgálata, véleménye szerint ez nem bizottsági feladat.
MIKOLA ISTVÁNNÉ: a Városi Könyvtárnak külön honlapja van, amely elérhetı a város
honlapjáról is. Az intézményt érintı információk onnan is letölthetık.
ESZTERÓ IMRÉNÉ: javasolta, hogy néhány környékbeli nyomdától kérjenek árajánlatot az
újság nyomtatási költségeire vonatkozóan.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az elhangzottakat figyelembe véve a 4 vagy 8 oldalas újság
kiadását támogatja, az újság szerkesztésével az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport
Bizottságot javasolja megbízni, valamint indítványozta, hogy a testületi és bizottsági ülések
elıterjesztései szerepeljenek a honlapon. A Veresné Nagy Margit által javasolt változatot nem
támogatja, mert a honlapon való megjelenésnek az a lényege, hogy naprakész legyen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az éves eseménynaptár összeállítását és közzétételét a bizottság
jóváhagyásával tegyék közzé.
CSATÁRI LAJOS: jó ötletnek tartja Eszteró Imréné javaslatát arra vonatkozóan, hogy a
környékbeli nyomdától kérjenek árajánlatokat. Olyan információja van, hogy az újság
nyomtatási költségei nincsenek kifizetve. Kéri, hogy erre a jövıben fokozottan figyeljenek.

-
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: sajnos elég magas összegő kifizetetlen számlája van
az
önkormányzatnak. Mindenképpen azon vannak, hogy a kifizetetlen számlák összegét
csökkentsék. A nyomdától a költségek átütemezését kérték, amelyhez a nyomda vezetıje
hozzájárult.
BODOR TAMÁS: Kenderes város honlapja tartalmánál a galéria szó alatt felelısként a
Mővelıdési Ház van megjelölve. Arról érdeklıdött, hogy ez mire vonatkozik?
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ez konkrétan a Horthy emlékhelyekre vonatkozik.
ÁCS ANDREA ÉVA: a közeljövıben lesz külön Horthy honlapjuk.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Kenderesi Krónika költségeit 500 ezer Ft-ra javasolja módosítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzott javaslatokat figyelembe véve, szavazásra tette az
elıterjesztést.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 201/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
Kenderes város önkormányzatának kommunikációs és tájékoztatási
végrehajtásáról

feladatainak

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kommunikációs és
tájékoztatási feladatok végrehajtására az alábbiakat határozza meg:
1./ KENDERES VÁROS KRÓNIKÁJA
Megjelenés: havonta
Lapzárta: minden hó 10-én
Terjedelem: min. 4, max. 8 oldal
Tartalom: - Testületi ülések összegzése a jegyzıkönyvek alapján ( a döntések
szavazatarányát meg kell jelentetni) Felelıs: Polgármesteri Hivatal
- Közérdekő tájékoztatás az intézmények részérıl.
Felelısök: Intézményvezetık
- Kulturális program ajánló
Felelıs: Mővelıdési Ház és az adott program szervezıi
- Egyéb információk
Szerkesztés: Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
Nyomda: Kisújlap Kft.
Költsége: 600.000.-Ft
Forrás: éves költségvetés dologi kiadások elıirányzata
Határidı: azonnal
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2./ KENDERES VÁROS HONLAPJA (www.kenderes.hu)
Technikai felelıs: Informatikus (Polgármesteri Hivatal)
Tartalmi felelıs: polgármester (kivétel a fórum hozzászólásai)
Tartalom: - Nyitólapon a legközelebbi program ajánlója jelenjen meg.
(Felelıs: A program szervezıje)
- Befektetési lehetıségek ( Felelıs: Mőszaki csoport)
- Önkormányzat szervezete, intézményei, közérdekő adatok
(Felelıs: Polgármesteri Hivatal)
-Linkek (Felelıs: Az adott link használója)
-Kenderes Város Krónikája (Felelıs: Városi Könyvtár)
-Hírek, aktualitások, lakossági információk (Felelıs: Polgármesteri
Hivatal)
-Galéria (Felelıs: Mővelıdési Ház)
-Letöltések, a Képviselı-testületi és bizottsági ülések elıterjesztései,
jegyzıkönyvei (Felelıs: Polgármesteri Hivatal)
-Keresı funkció (Felelıs: Informatikus)
-Testvérvárosaink (Felelıs: Polgármesteri Hivatal)
-A város történelmi múltja (Felelıs: Mővelıdési Ház)
- Turizmus: Eseménynaptár elérhetıségekkel. Horthy emlékhelyek és
egyéb látnivalók (Felelıs: Mővelıdési Ház)
-Vállalkozások, cégek, üzletek, munkáltatók elérhetıségei, ill. önálló
linkjei (Felelıs: Polgármesteri Hivatal az adott egység
közremőködésével
-Sport (Felelıs: Az adott sportprogram szervezıje)
-Vendégkönyv, fórum (Felelıs: Polgármesteri Hivatal informatikus)
Határidı:
azonnal
3./ ÖNKORMÁNYZAT KÖZTERÜLETI HIRDETİJE
Technikai megjelenés: 1x1 méteres felülető, két lábon álló, fa alapanyagú, zöld vagy
barna színő, hirdetı felület
Tartalom: Kizárólag önkormányzati és intézményei hirdetések
(Felelıs: Intézmények és Közterület felügyelı)
Helyszín: - Városháza keleti oldalán a járda mellett
- Volt Coop áruház mellett
- Posta mellett
Költség: 100.000.-Ft
Forrás: 2010. évi tiszteletdíj maradvány (döntés a felhasználásáról a tényleges költség
ismeretében)
Kivitelezési felelıs: Mőszaki csoport
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Határidı: 2010. december 31.
4./ HANGOS ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ
Leírás: Digitális formában elıre rögzített, hír és tájékoztató hanganyag, mely a
piactéren és lehetıség szerint a honlapon hallható.
Technikai szükséglet: A piactéren kiépített, külterületi hangsugárzók. Felvevı,
lejátszó, erısítı, valamint jeltovábbító berendezések.
Honlap befogadó készsége.
A pontos költségek, a technikai megvalósíthatóság, a pályázati lehetıségek és
2011. évi költségvetés ismeretében döntést hozni.

a

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
3./ Városi Könyvtár vezetıje, Helyben
4./ Ficzere Zoltán Polgármesteri Hivatal informatikusa, Helyben
5./ Király Lászlóné Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke, Helyben,
6./ Önkormányzati intézmények vezetıi, Helyben
7./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
értesülnek

8. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes, Szent István út 36. szám alatti iskola épületében történı
kazáncserérıl
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: már korábban jelezte az Általános Iskola vezetése - amelyrıl a
Képviselı-testület is értesült ,- hogy az intézményben két kazán javíthatatlanná vált. Keresték
a lehetıséget, hogy milyen formában tudják a kazáncserét megvalósítani. Az ajánlatok közül
az írásos elıterjesztésben kiküldött ajánlat látszik a legoptimálisabbnak. Olyan
konstrukcióban történne az üzemeltetés, hogy a megtakarításból fizetnék a kazán árát, a
világításkorszerősítési projekthez hasonlóan. Javasolta a Képviselı-testületnek a szerzıdés 36
hónapos futamidıre történı megkötését, valamint az elıterjesztésben foglalt határozati
javaslat elfogadását.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: tisztában kell azzal lenni, hogy a megtakarítás bizonytalan tényezı,
ezért azt valamilyen formában mérni kell. Nem ért egyet a szerzıdés azon részével, hogy a
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szerzıdı felek megegyeznek abban, hogy külsı szakértıt csak a másik fél beleegyezésével
bíznak meg, ezért javasolta a bérleti szerzıdés alábbi módosítását: „A megtakarítási cél
elérésével kapcsolatos viták esetén a szerzıdı felek lehetıvé teszik kölcsönösen elfogadott
külsı szakértık bevonását.”
CSATÁRI LAJOS: azt javasolja, hogy teljes bizalommal legyenek a kondenzációs kazánok
hatásfokát és megtérülését illetıen. Javasolja - az anyagi lehetıségek függvényében – a
kazáncserékrıl szóló határozat megszavazását.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és –az
elhangzott módosítással - 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 202 /2010.( X. 27.) Kt. számú határozata
EC Multienergie Kft. Székhelye Zalavég, Dózsa. Gy. út 48 vállalkozással Kenderes Szent
István út 36 szám alatti iskola épületében gázkazáncserérıl kötendı szerzıdésrıl.

Kenderes Város Önkormányzata megbízza az EC Multienergie Kft.- t (Székhelye
8792 Zalavég, Dózsa. Gy. út 48) az Önkormányzat tulajdonát képezı 5331Kenderes
Szent István út 36 szám alatti iskola épületében 2 db gázkazán cseréjének
lebonyolításával a szerzıdésben rögzített feltételekkel.
A szerzıdést 36 hónap futamidıvel kívánja megkötni.
A szerzıdés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.
Errıl:1/ Pádár Lászlóné polgármester
2./ EC Multienergie Kft. 8792 Zalavég, Dózsa. Gy. út 48.
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya,
é r t e s ü l n e k.
9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Egyebek
a.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elızı Képviselı-testület szeptember 8-án hozott határozatával
hozzájárult ahhoz, hogy Kenderes Város Vízmő által üzemeltetett, Vízmő út 1. szám alatti
ingatlanon a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési ZRT rádiótelefon bázisállomást
telepítsen, valamint jóváhagyta a hidroglóbusz éves bérleti díját, amely 700 ezer Ft. A
határozatba nem került be az a számlaszám, amelyre a bérleti díjat kell fizetni, ezért javasolja
a határozat utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítani: ”A hidroglóbusz használatának
éves bérleti díja 700 ezer Ft, melyet Kenderes Város Vízmő 11745080-15577207 számú
számlájára kell utalni.” Kérte a Képviselı-testületet, hogy a határozat módosítását hagyja
jóvá.
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Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú határozatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 203/2010.(X.27.) 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 Zártkörően Mőködı Részvénytársaság rádiótelefon
bázisállomásának telepítéséhez.
A hidroglóbusz használatának éves bérleti díja 700 ezer Ft, melyet
a Kenderes Város Vízmő 11745080-15577207 számú számlájára
kell utalni.
Ezzel egyidıben Kenderes Város Önkormányzatának 166/2010.(IX.8.)
Kt. számú határozata hatályát veszti.
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
értesülnek.

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint szakmai napokat
szerveznek 2010. novemberében a települési önkormányzatok polgármesterei és képviselıi
számára. A tervezett szakmai napok a jogszabályváltozásokkal kapcsolatos és az
önkormányzati mőködés alapjait érintı elıadássorozatból, továbbá a Képviselı-testületi
munkát érintı átfogó, interaktív jellegő gyakorlati tréningekbıl állnának. A részvételi díj 6000
Ft/fı. Kéri az erre vonatkozó igények bejelentését.
b.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ ismertette Kenderes Város Vízmő vezetıjének kérelmét. Az intézmény
vezetıje kérte a Képviselı-testület hozzájárulását az írásos kérelemben foglalt feladatok
megvalósításához. A többletbevétel terhére kér hozzájárulást főnyíró traktor beszerzéséhez,
mivel a jelenlegi elhasznált állapotban van, javítása nem kifizetıdı. A gép beszerzési ára
830.400 Ft + ÁFA. A többletbevétel terhére kéri továbbá a Petıfi-József Attila,
Vöröshadsereg, Somogyi-Bocskai, Somogyi-Petıfi, Toldi-Tompa,-Arany, IfjúságSzövetkezeti, Táncsics-Bacsó utcákban a
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vezeték összekötésének terveinek elkészítéséhez való hozzájárulást. A tervek elkészítésének
költsége 390.000 Ft + ÁFA. (Összesen: 1.220.000 Ft+ÁFA)
Hozzászólás
SÜVEGES LAJOS: kéri a Képviselı-testület hozzájárulását a megjelölt feladatok
megvalósításához.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 204/2010.(X.27.) Kt. számú határozat
Kenderes Város Vízmő többletbevételeinek terhére történı átcsoportosításról
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete hozzájárul
Kenderes Város Vízmő részére, többletbevétele terhére az alábbi
feladatok megvalósításához:
-

Husqvarna CTH 151 típusu főnyíró traktor beszerzésére 830.400 Ft + ÁFA
Petıfi-József Attila, Vöröshadsereg, Somogyi-Bocskai, Somogyi-PetıfiToldi-Tompa-Arany, Ifjúság,Szövetkezeti, Táncsics-Bacsó utcák vezetékösszekötésének tervezésére 390.000 Ft +ÁFA

2./ Az 1. pontban foglaltak szerint a 2010. évi költségvetési rendeletet módosítani
szükséges.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztály vezetıje
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Helyben
3./ Bíró Csaba Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a Központi Konyha fızıüstje
meghibásodott, javíthatatlanná vált. Felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal,
hogy a segítségüket kérje, mivel korábban is fordultak hozzájuk hasonló kéréssel. Most is
tudtak volna segíteni, de csak lényegesen nagyobb őrtartalmú, javításra szoruló üsttel
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rendelkeznek, ezért árajánlatot kértek új üst beszerzésére, melynek havi bérleti díja bruttó
78.542 Ft, 24 hónap futamidıre. A futamidı végén 15 % maradványértéken a fızıüstöt meg
kell vásárolni.
Kérdezte a Képviselı-testület tagjait, támogatják-e a Központi Konyha részére fızıüst
beszerzését a fentiekben ismertetettek szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 205/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
a Központi Konyha részére fızıüst beszerzésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a Központi Konyha részére 200 literes, HotMax GBP1200 típusú
gázos fızıüst beszerzését engedélyezi, a legjobb ajánlatot adó Perama KFT
1074 Budapest, Szövetség út 18. szám alatti vállalkozástól.
A vételár bruttó 1.433.250 Ft. A berendezés bérletére a GRENKE
LEASING Magyarország KFt 1139 Budapest, Váci út 91. szám
adott ajánlatot. A bérleti díj 24 hónap futamidıre bruttó 78.542 Ft.
A futamidı végén 15 % maradványértéken a fızıüstöt meg kell
vásárolni.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helybn
2./ Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztálya, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ közreadta a Képviselı-testület tagjainak Lajkó András levelét, amelyet
szeretne az önkormányzaton keresztül Dr Fazekas Sándor miniszter úrhoz eljuttatni. Kéri a
Képviselı-testület tagjainak véleményét a levélben foglalt javaslatokkal kapcsolatban.
A jövıben minden testületi ülésen számot kíván adni az elızı idıszakban végzett feladatairól
és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl.
A két ülés között történt fontosabb események:
-

október 11-én egyeztetést folytatott a Nemzeti Székelykapu felállításáról. Az
egyeztetésen részt vett Patrubány Miklós, Hunyadi László, Ács Andrea Éva,
Bogdán Péter, Tapasztó Szabolcs, Török János, Bodor Tamás, illetve Szotyori
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-

Nagy Áron. A megrendelt székelykapu ára 1.200.000 Ft, amelyet a tegnapi napon
szállítottak Erdélybıl a felállítás helyszínére. Elkezdıdtek a munkálatok az alap
elkészítéséhez. Az átadás idıpontja november 14-én 12 óra. A székelykapu
felállítása politikai pártoktól mentes, független kezdeményezés,

-

október 12-én a Remondis Kétpó konzorciumi ülésén vett részt Szolnokon,

-

október 4-én került sor a Képviselı-testület alakuló ülésére,

-

október 15-én fogadta az olasz testvérvárosi delegációt, akik három napon
keresztül voltak a város vendégei,

-

október 19-én a Karcagi Kistérségi Tanács alakuló ülésen vett részt, ahol a
szavazatszámláló bizottság elnökévé, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjává
választották, valamint delegálták a Közép-Tiszavidéki Területi Vízgazdálkodási
Tanácsba,

-

október 20-án a Parlamentben volt a középiskola igazgatójával, ahol a nemzeti
lovasprogram beajánlóját hallgatták meg,

-

október 22-én a Megyeházán Vidékfejlesztési Konferencián vett részt, ahol Dr
Fazekas Sándor Miniszter úr tartott nagyon értékes elıadást. Vázolta a jövıre
vonatkozó vidékfejlesztési elképzeléseket és azokat a pályázati lehetıségeket,
amelyek a kis-és középvállalkozások megsegítését célozzák, illetve utalt a
Széchenyi tervben foglalt lehetıségekre is.

Személyesen kérte Miniszter Úr segítségét a szociális bolt mielıbbi beindításához,
aki a segítségét felajánlotta. Ugyanezen a napon a nemzeti ünnep alkalmából
megemlékezést tartottak Bánhalmán, a kopjafánál.
-

október 23-án került megrendezésre a városi ünnepség. Ezúton köszöni meg
minden szereplınek a színvonalas ünnepi mősort.

-

október 26-án ismét kistérségi ülésen vett részt, ahol a három település
szeméttelepének rekultivációs közbeszerzési eljárásával kapcsolatos döntéseket
hoztak. Ezen az ülésen személyesen kérte a Kistérségi Tanács elnökét, hogy
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a térfigyelı kamerák száma
bıvülhessen a településen.
Ugyanezen a napon került sor a középiskolában a mőfüves pálya átadására, ahol
Fejér Andor országgyőlési képviselı úr és Kovács Sándor úr, a Megyei Közgyőlés
Elnöke is részt vett.

Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy halottak napja alkalmából pénteken a három emlékmőnél
koszorút helyez el az önkormányzat, amelyre minden képviselıt meghív.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta Pádár Lászlóné
polgármester két ülés között történt eseményektıl adott tájékoztatóját, és 7 fı egyhangú
szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 206/2010.(X,27.) Kt. szám határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta
Pádár Lászlóné polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekrıl
adott tájékoztatóját, melyet a jegyzıkönyvben foglaltak szerint elfogad.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kéri a Képviselı-testület tagjainak, illetve a jelenlévıknek a
véleményét, azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt idıszakban többen megkeresték a mezııri
szolgálat beállításának lehetıségével. Többször tárgyaltak már errıl, kikérték a
földtulajdonosok véleményét, de a kezdeményezést nagyon sokan nem támogatták. Abban az
esetben, ha a Képviselı-testület a bevezetésrıl dönt, akkor a mezııri hozzájárulást ki kell
vetni a földtulajdonosokra, illetve földhasználókra.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az egyeztetések alkalmával többen azt kifogásolták, hogy a
mezııröknek nincs jogosítványa. Arra gondolt, hogy a külterületi dőlıutakat magánúttá
kellene nyilvánítani, és csak az használhatná, akinek ott földje van.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint ez nem kivitelezhetı, de utána fognak nézni.
PARDI SÁNDOR: az a kérése, hogy a lakosságot valamilyen formában tájékoztatni kellene
arról, hogy csak a tulajdonos engedélyével lehet a földeken győjtést, böngészést végezni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kéri a Képviselı-testület tagjait, hogy a képviselık tiszteletdíjáról
szóló rendelet módosításához irányvonalat adjanak, hogy a rendelet-tervezetet el tudják
készíteni.
d.)
OROSZ MIHÁLY: az élelmiszer közbeszerzés keretén belül a zöldség-gyümölcs beszállítást
a Mortak Fruit KFt végezte. A KFT vis maior helyzetet jelentett be, és a szerzıdést ebben a
hónapban felmondta, ezért szükség van az év két utolsó hónapjára másik szállítóval
szerzıdést kötni. Mivel ez nem közbeszerzés köteles, ezért tárgyalást folytattak a szóba jöhetı
helyi vállalkozásokkal zöldség-gyümölcs, illetve savanyúság beszállítására. Javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy fogadja el a Mortak Fruit KFT felmondását, ezzel egy idıben
2010. november 1-tıl december 31-ig kössön szerzıdést Bana Istvánné helyi vállalkozóval a
zöldség-gyümölcs, illetve savanyúság beszállítására.
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Hozzászólások
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jelenleg nem behatárolhatók az árak, mivel a szélsıséges idıjárás
miatt nagyon rossz volt a termés.
BANA ISTVÁN: ajánlatukban szeptemberi árakkal számoltak.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: nagyon sok minıségi probléma volt az eddigi beszállítóval.
Reméli, hogy minıségi javulást hoz, hogy helyi vállalkozó végzi a beszállítást.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 207/2010.(X.27.) Kt. számú határozata
a Mortak Fruit Kft felmondásáról, valamint a zöldség, gyümölcs, savanyúság ellátásának
további biztosításáról
Kenderes Város Önkormányzata a Mortak Fruit Kft-vel zöldség, gyümölcs,
savanyúság beszállítására kötött szerzıdésnek a Mortak Fruit Kft. általi felmondását
elfogadja. Az ellátás biztosítása érdekében 2010. november 1-tıl 2010. december 31ig terjedı idıszakra Bana Istvánné helyi vállalkozóval kíván szerzıdést kötni. A
szerzıdés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné polgármestert.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
4./ Bana Istvánné, 5331 Kenderes József Attila út 19/A
5./ Mortak Fruit Kft, 1157 Budapest Nyírpalota út 5. fszt. 2.
é r t e s ü l n e k.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy a bizottságok tekintsék át a hozzájuk tartozó
feladatokat, rövid, hosszú és középtávon is. Fontosnak tartja azt is, hogy a közeljövıben
önkormányzati vitanapot szervezzenek. A közbiztonság javítása érdekében mindenképpen
egyeztetésre van szükség az érintett szervezetekkel. Az orvosi ellátás végleges megoldása
érdekében kérdezte, hogy milyen lehetısége van jelenleg az önkormányzatnak?
CSATÁRI LAJOS: a rendırségen hivatalosan feljelentést tett, mert megrongálták a
gépkocsiját. Arra kéri polgármester asszonyt, hogy kezdeményezzen egyeztetést a
közbiztonság érdekében az érintett szervezetekkel.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: feltett szándéka a mielıbbi egyeztetés. Antal Szabolcs úrról, a helyi
rendırırs parancsnokáról kifejezetten jó véleménye van, nagyon jó tapasztalatai vannak,
határozott, következetesen intézkedı rendırt ismert meg benne, nyilván egyedül nem tud
mindenütt ott lenni. Szeretné a különbözı csoportok és szervezetek mőködését koordinálni.
Abban egyetértenek mindannyian, hogy nem mőködnek együtt azok a
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szervezetek, amelyek a közrend, közbiztonság védelmére lettek létrehozva. Minden erejével
azon lesz, hogy ez a probléma megoldódjon.
BAKTAI KÁLMÁN: lesújtó az a statisztika, amelyet a karcagi Rendırkapitányság készített az
elkövetett bőncselekményekrıl. Kéri képviselıtársait, legyenek következetesek, kérjék
számon a városırség tevékenységét is. A civil szervezeteket is számon kérhetik, mivel
támogatást nyújt mőködésükhöz az önkormányzat. Nem érti, hogy ha valami nem mőködik,
miért nem tesznek ellene semmit. A polgárırséget újjá kell szervezni. Javasolja, hogy
pénzjutalmat, nyomravezetıi díjat ajánljanak fel a rendırség számára.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a praxisjoggal kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
Csellár BT-vel egy évre kötöttek szerzıdést az orvosi ellátás biztosítására, amelyet szükség
esetén módosítani lehet.. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi orvosokkal zökkenımentes az orvosi
ellátás, és tárgyalnak a szakorvosi ellátás bevezetésérıl is.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: Lajkó András levelét a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottságnak javasolja megtárgyalásra.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
PENTI GUSZTÁV: évek óta kezdeményezte a párbeszédet a polgárırséggel, de a vezetı
elzárkózik az egyeztetéstıl. A Bőnmegelızési csoport most is aktívan dolgozik, a halottak
napja környékén három napos szolgálatot adnak a temetıben. Hangsúlyozta az összefogás
fontosságát, amelyet ı már évek óta kezdeményez.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a polgárırség bejegyzett civil szervezet. A Képviselı-testület a
mőködésébe nem szólhat bele, csupán - probléma esetén- az önkormányzati támogatást
megvonhatja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: polgármesterként felvállalja, hogy rendet fog tenni ezen a területen.
CSATÁRI LAJOS: a polgárırség vezetıje ıt is megkereste, akinek azt javasolta, hogy a
megkötött szerzıdéseket tartsák be, és felhívta a figyelmet az egyeztetésre, mivel
mindenkinek érdeke, hogy rend legyen.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 38
perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. október 27-ém 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 27- ülése
napirendjének elfogadásáról
187/2010.
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2010.(XI.4.)
önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzatának Szervezeti
és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VII.30.) rendeletének módosításáról
2./ Kenderes Város Polgármesteri Hivatal jegyzıi állására kiírandó pályázati
felhívásról
188/2010.
3./ ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl

189/2010.

ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételérıl

190/2010.

4./ Kenderes Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 191/2010.
Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról

192/2010.

Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító okiratának
módosításáról

193/2010.

A Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának módosításáról

194/2010.

Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító okiratának
módosításáról

195/2010.

A Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

196/2010.

A Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratának módosításáról

197/2010.

Kenderes Város Vízmő alapító okiratának módosításáról

198/2010.
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Napirend:

Szám:

5./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola pedagógiai programjának
jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános elıírások alkalmazásától
való eltérésrıl

199/2010.

6./ A Baromfiudvar 2002. Kft szerzıdésmódosítási kérelmérıl

200/2010.

7./ Kenderes város önkormányzatának kommunikációs és tájékoztatási
feladatainak végrehajtásáról

201/2010.

8./ EC Multienergie KFT (székhelye: Zalavég, Dózsa Gy. út 48.) vállalkozással
Kenderes, Szent István út 36. szám alatti iskola épületében gázkazáncserérıl
kötendı szerzıdésrıl
202/2010.
9./
a.) A Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság rádiótelefon bázisállomás telepítéséhez való hozzájárulásról

203/2010.

b.) Kenderes Város Vízmő többletbevételeinek terhére történı
átcsoportosításról

204/2010.

c.) A Központi Konyha részére fızıüst beszerzésérıl

205/2010.

A két ülés történt fontosabb eseményekrıl
d.) A Mortak Fruit Kft felmondásáról, valamint a zöldség, gyümölcs,
savanyúsg ellátásának további biztosításáról

206/2010.

207/2010.

