Jegyzıkönyv

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. november 24-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. –
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László
alpolgármester. –
Bejelentéssel távol: --Bejelentés nélkül távol: --Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
megbízott igazgatója, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház igazgatója, Nagyné Lenge Margit az
Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység
vezetıje, Penti Gusztáv, a cigánykisebbségi önkormányzat elnöke, Bíró Csaba a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Mikola Istvánné
a Városi Könyvtár vezetıje, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Fodor Imre, a
Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportjának vezetıje, Kerekes Sándor a Polgármesteri
Hivatal vezetı fıtanácsosa, Bodor Tamás, Bodor Andrásné, Erdei Józsefné, Bíró János,
Balázsiné Hubai Ildikó, Bana István, Dr Gaszparjan Karen, Dr Ila Erzsébet meghívottak, Dr
Almássy Antalné, Kántor Éva, Lukácsné Németh Edit érdeklıdı, Orosz Mihály aljegyzı,
Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 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 azzal a módosítással, hogy a 9. és 10. napirendi pontokat 4.
és 5. napirendi pontként tárgyalja a testület. 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 210/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 24-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 Képviselı-testületének a vásárok és piacok
tartásának rendjérıl szóló 23/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet átfogó, egységes
szerkezetben foglalt módosításáról
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett a vásárok és
piacok tartásának rendjérıl szóló 23/2005.(X.28.) számú önkormányzati rendeletre. A
törvényességi észrevétel megállapításainak megfelelın áttekintésre és módosításra került a
rendelet. A helypénzfizetési kötelezettség szabályozása is kikerült a rendeletbıl. Kéri a
Képviselı-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.
Hozzászólás
CSATÁRI LAJOS: a polgármesteri programtól teljesen függetlenül fog szavazni, szakmai
szempontokat figyelembe véve.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nem azt kérte, hogy a polgármesteri program alapján szavazzon a
Képviselı-testület, hanem a kiküldött rendelet-tervezet alapján.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7
fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:
Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
18/2010.(XII. 2.) önkormányzati rendelete
a vásárok és piacok tartásának rendjérıl

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2010. november 24.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı
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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
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének ..../2010.(....) önkormányzati
rendelet-tervezete a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén véleményezte a
rendelet-tervezetet. A bizottság a rendelet 3. §-ban javasolja rögzíteni, hogy a bizottsági
elnökök részére külön tiszteletdíj nem jár, egyebekben a rendeletet elfogadásra javasolja.
Hozzászólás
BAKTAI KÁLMÁN: jelezte, hogy az októberi tiszteletdíj nem került átutalásra a képviselık
részére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: folyamatosan történik az utalás, az októberi tiszteletdíj is folyósításra
került.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és az
elhangzott módosítással, 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselı-testületének
19/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. november 24.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(Orosz Mihály:)
aljegyzı
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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 az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2010.(VII.1.) számú önkormányzati
rendeletre tett törvényességi észrevételrıl
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ :az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 13/2010.(VII.1.) számú önkormányzati rendeletre törvényességi
észrevételt tett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal. A törvényességi
észrevétel arra vonatkozik, hogy a rendelet címe nincs összhangban a tartalmával. A rendelet
címében módosításra utal, ugyanakkor a tartalma egységes szerkezető átfogó módosítást
takar, az alaprendelet hatályon kívül helyezése nélkül. A rendelet utólagos módosítására nincs
szükség, viszont a jövıben a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelıen kell elkészíteni
a költségvetési rendeletek módosításait.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

Kenderes Város Önkormányzatának 211./2010. (XI. 24.) Kt. számú határozata
az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló 13/2010 (VII. 1) számú önkormányzati rendeletre
tett törvényességi észrevételrıl
Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási
Hivatal 339-1/2010/Te-Szo. számú törvényességi észrevételét megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyet ért. A jövıben tartózkodni fog hasonló jellegő törvénysértés
elkövetésétıl,
és
a
költségvetési
rendeletének
módosításakor
a
jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseit
maradéktalanul betartja.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal, 5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 2.
é r t e s ü l n e k.

-
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4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés az Óvodai Egység Házirend módosításának jóváhagyására
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Kuczeráné Sípos Judit, az Óvodai Egység
vezetıje.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Óvodai Egység a házirendjét felülvizsgálta, a
nevelıtestület megállapította, hogy több pont módosításra, pontosításra szorul. A módosítás
érinti az intézmény orvosa, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadójának új vezetıje, valamint a logopédus személyét. A Házirend 4.
oldalán szereplı, a szülık jogai és kötelességei címszó alatt bekerült az alábbi” a szülı
kötelessége az óvoda vezetıi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartani.” A Közoktatási törvény módosítása miatt került beépítésre, hogy „az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtıl számított fél éven belül
betölti.” A beíratáshoz kérik ezentúl a gyermek TAJ számát is, amire több esetben szükség
van. Változott az is, hogy a zárva tartást megelızıen legalább 7 nappal hamarabb kell
tájékoztatni a szülıket, az eddigi 3 nap helyett. Fontos lenne meghatározni azt, hogy a
gazdaságossági szempontokat figyelembe véve az Óvoda milyen gyermeklétszám alatt tarthat
zárva.
Hozzászólások
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság legutóbbi ülésén
véleményezte a Házirendet. Az elhangzott módosításokkal a bizottság egyetért, további
javaslatuk az, hogy a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, ha a gyermekek
létszáma 10 fı alá csökken, az Óvoda ne tartson nyitva. A bizottság véleménye szerint az
intézmény a szülıket írásban nyilatkozassa május végéig arról, hogy a gyermek igényli-e a
nyári idıszakban az óvodai ellátást, valamint, hogy a gyermekek étkezését akkor tudják
biztosítani, ha elızı nap 11 óráig a szülık jelzik ilyen irányú kérésüket.
Az elhangzott módosításokkal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Óvodai Egység Házirend
módosításáról szóló elıterjesztést, és az elhangzott módosításokkal együtt az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 212/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
az Óvodai Egység Házirendjének módosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az
Óvodai Egység Házirendjének módosításáról szóló elıterjesztést.
A Képviselı-testület a Házirendet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyta.
Errıl: 1./ Óvodai Egység vezetıje, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-
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5. n a p i r e n d i p o n t m e g t ár g y a l á s a
Beszámoló az Óvodai Egység Minıségirányítási Csoportjának 2009/2010. évi
munkájáról
Hozzászólás
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság a beszámolót
megtárgyalta, melyet változtatás nélkül elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 213/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
az Óvodai Egység Minıségirányítási Csoportjának 2009/2010. évi munkájáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az
Óvodai Egység Minıségirányítási Csoportjának 2009/2010. évi munkájáról
szóló beszámolót, melyet a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyott.
Errıl: 1./ Óvodai Egység vezetıje, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 Kenderes Város
költségvetésének végrehajtásáról

Önkormányzatának

2010.

I-III.

negyedéves

Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit, a Pénzügyi Bizottság elnöke.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén megtárgyalta az
elıterjesztést, melyet a Képviselı-testületnek elfogadásra javasol.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 214/2010.(XI. 24.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének elsı három negyedévi
végrehajtásáról

-
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2. Kenderes Város Önkormányzatának 2010 évi költségvetésének elsı három negyedévi
végrehajtását
1.010.434 ezer Ft bevétellel
1.034.295 ezer Ft kiadással
a 2., 3 és 9 számú mellékletben foglalt részletezés szerint fogadja el a Képviselı-testület.
3. A kiadások teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 4 és 9/a
számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint:
- személyi jellegő kiadások:
452.994 ezer Ft
- munkaadókat terhelı járulékok:
113.151 ezer Ft
- dologi jellegő kiadások:
276.009 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli támogatása:
2.099 ezer Ft
- speciális célú támogatások
173.875 ezer Ft
- kijelölt felhalmozási kiadások:
44.978 ezer Ft
- függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások:
- 28.811 ezer Ft
- foglalkoztatott létszám:
409 fı
4. A bevételek teljesítését az alábbi jogcímek szerint fogadja el a Képviselı-testület a 2., 3.
és 9/a számú melléklet szerinti intézményenkénti részletezés szerint:
- mőködési bevételek:
384.221 ezer Ft
- támogatások:
564.634 ezer Ft
- kiegészítések, visszatérülések:
18.093 ezer Ft
- felhalmozási és tıke jellegő bevételek:
607 ezer Ft
- támogatásértékő bevételek:
28.335 ezer Ft
- véglegesen átvett pénzeszközök:
53.130 ezer Ft
- támogatási kölcsönök visszatérülése.
444 ezer Ft
- mőködési célú pénzmaradvány igénybevétel:627 ezer Ft
- 39.657 ezer Ft
- függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek:
5. A felhalmozási célú feladatok és a pályázati forrásból kiegészített feladatok megoldását a
tervezett határidıkre biztosítani szükséges.
6. A második félévi feladatok végrehajtása során a mőködtetés területén a folyamatos
pénzellátás érdekében:
- Minden területen szigorú, takarékos gazdálkodást kell biztosítani.
- A hátralék állományt csökkenteni kell, ennek érdekében a kintlévıségek
beszedésére továbbra is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
- A pályázati lehetıségek kihasználásához a saját források biztosítását keresztül
az elıirányzat módosításokat legkésıbb 2010 december 31-re a Képviselıtestület elé kell terjeszteni.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
3./ Intézményvezetık, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

-
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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 földgáz energia beszerzésérıl 20112012-es gázévre vonatkozóan
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tekintettel arra, hogy az önkormányzatok költségvetése szinte minden
területen nagyon korlátozott, ezért minden kiadáscsökkentı intézkedésre szükség van. Írásos
ajánlatot küldött a Soucing Hungary Szolgáltató KFT földgáz energia beszerzésre, mely
szerint a 2011-2012-es gázévben a földgázt a szabad piacról tudnánk megvásárolni, kedvezı
pénzügyi feltételek mellett. Az ajánlatot referenciák támasztják alá, amelyeket megkeresve
szóban is megerısítették pozitív tapasztalataikat. Kéri a Képviselı-testületet, vitassák meg a
napirendet, és amennyiben úgy látják, akkor támogassák a határozati javaslatban foglaltakat.
Hozzászólás
KROKAVECZ LÁSZLÓ jelezte, hogy a Megbízási Szerzıdésben kétszer szerepel V. pont. A
szerzıdés elsı oldalán szerepel alábbi mondat: „Szolgáltató hangsúlyozottan kiemeli, hogy
nem vállal semminemő felelısséget a Megbízó és Kereskedık közti felmerülı jogvitákért”.
Ezzel kapcsolatban vannak kételyei, mindezek mellett úgy látja, hogy a javaslat támogatható.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a számozási hibát javítani fogják a megbízási szerzıdésben. A
Megbízó és Kereskedı közt felmerülı jogvita szabályozását egyértelmőnek látja, mert a
polgári jog szabályai szerint a kettıjük között felmerülı jogvitákat a Polgári Törvénykönyv
szabályozza.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 215/2010.(XI 24.) Kt. számú határozata
A TIGÁZ ZRT.-vel fennálló földgáz energia beszerzési szerzıdések felmondásáról és a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségtakarékos gazdálkodás
érdekében a TIGÁZ ZRT.-vel fennálló földgáz energia beszerzésére vonatkozó
szerzıdéseit 2011. július 1-i fordulónappal felmondja.
Felelıs: költségvetési szervek vezetıi
Határidı: 2010. december 31.
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné
polgármestert, hogy Kenderes Város Önkormányzata nevében a Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft.-vel a földgáz energia közbeszerzésére vonatkozó megbízási szerzıdést
megkösse.
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester
Határidı: 2010. december 31.

-

Errıl:
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1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben,
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben;
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben
é r t e s ü l n e k.

8. n a p i re n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának mezııri szolgálat létrehozásáról
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a mezııri szolgálat felállításával kapcsolatban az önkormányzat az
elmúlt évek során többször vizsgálódott. A gazdálkodók többségének elutasító véleménye
miatt a mezııri szolgálat nem került létrehozásra. A mezei lopások száma növekszik, de a
gazdálkodás szőkössége is problémát jelent. A környékbeli településeken érdeklıdtek a
szolgálat mőködésérıl. Olyan információt kaptak, hogy a járulékfizetési fegyelem elég rossz,
a gazdák nem minden esetben teljesítik fizetési kötelezettségüket. Az állami támogatás nem
fedezi azokat a kiadásokat, amivel indítani lehetne a szolgálatot. Ezeket az indokokat
figyelembe véve, kéri, vitassák meg a napirendet.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a visszajelzések alapján úgy gondolja, hogy a mezei lopások
eltörpülnek a - fıleg vagyon elleni- bőncselekmények mellett, amelyek a településen
történnek. Fontos a mezei értékek védelme is, de a lakás és a testi épség védelme elsıbbséget
kell, hogy élvezzen.
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
elnökeként szeretné, ha a jövıben az elıterjesztések elıkészítı szakaszában is részt vehetne.
Érdeklıdött a környékbeli gazdáktól, akik örülnek, hogy több helyen megszüntetésre kerül a
mezıırség. A helybeli gazdák is úgy fogalmaztak, hogy nincs rá szükség, a legtöbb gazda
nem támogatja a szolgálat bevezetését. Beszélt a polgárırség vezetıjével a lehetséges
megoldásokról. Olyan véleményre jutottak, - amely Kisújszálláson is gyakorlat,- hogy nem a
területet, hanem a mozgást és az útvonalakat kell figyelni. A gazdák véleményét figyelembe
véve nem javasolja a mezııri szolgálat bevezetését.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolja, hogy Csatári úrnak bizottsági elnökként össze lehetett
volna hívni a bizottságot a napirend véleményezésére.
PENTI GUSZTÁV: évek óta kezdeményez összefogást a polgárırséggel. Véleménye szerint
amíg a vezetıségben nem lesz változás, nem tudnak együttmőködni.

-

10 –

BAKTAI KÁLMÁN: ha ilyen sok a betörés, akkor nem lehet kérdés, hogy ezen változtatni
kell. A változtatást abban látja, hogy a vezetıket számon kell kérni. Új vezetıre van szükség.
Agilis, határozott ember kell, nem egy megosztó személy. A mezııri szolgálattal
kapcsolatban az a véleménye, hogy ha ilyen sok betörés van a településen, akkor fontossági
sorrendet kell állítani. Prioritást kell, hogy élvezzen a belterületek, a magántulajdon védelme.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzott hozzászólásokból kitőnik, hogy egyenlıre a Képviselıtestület ebben a kérdésben nem tud pozitívan állást foglalni A belterület közbiztonságának
prioritása nyilván meghatározó, ezt követıen, és a költségvetés stabilizálása után kerülhet sor
a mezıırség bevezetésére.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 216/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
a mezııri szolgálat bevezetésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a településen nem vezeti be a mezııri szolgálatot.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának
vezetıje, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
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

Tájékoztatás Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves
ellenırzésérıl
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a lakások állapota nem javult az elmúlt idıszakban, sıt –
véleménye szerint a késıbbiekben még romlani is fog. Ehhez az is hozzájárult, hogy tíz évvel
ezelıtt ennek a területnek nem volt felelıse. Olyan problémák vannak, amelyek akkor,
csekély összegbıl kijavíthatóak lettek volna. Azt javasolja, hogy legyen egy felelıs, aki
kéthetente-havonta végigjárja az ingatlanokat, és ha olyan hiányosságot talál, amely a bérlıt
terheli, készítsen feljegyzést az észlelt hibáról. Amennyiben lehetıség lesz rá, javasolja
megvizsgálni az ABC fölötti lakás megvásárlásának lehetıségét is.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: amennyiben felelıst kíván megjelölni a testület, javasolja a Mőszaki
osztályt megjelölni. A Képviselı-testület korábban határozott arról, hogy az intézmények
vízelvezetı csatornáit – ahol szükséges – kicserélik, amelynek elıirányzatát tervezték, de a
nehéz gazdasági helyzet miatt nem tudták megvalósítani. A vállalkozóval történt egyeztetésen
abban állapodtak meg, hogy kosaras kocsit biztosít az önkormányzatnak, a csatornatisztítást el
fogják végzik.
CSATÁRI LAJOS: a bejáráson ı is szeretett volna részt venni, mint bizottsági elnök.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a legközelebbi bejárásra értesíteni fogják.
KEREKES SÁNDOR: a bejáráson ı is részt vett. Az a véleménye, hogy hiába járják be
havonta az ingatlanokat, a hibák nagy többsége olyan idült probléma, amelyen bejárással nem
tudnak segíteni, mert olyan nagy költséget jelentene az önkormányzat számára.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nem erre gondolt, hanem a megelızı intézkedések megtételére.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: meggyızıdése, hogy ez a probléma akkor fog megoldódni, ha a
bérlakás építési program beindul, és abban részt tudunk majd venni.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testüelte 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 217/2010. (XI.24.) számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves ellenırzésérıl
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások éves ellenırzésérıl szóló tájékoztatást megtárgyalta és az abban
foglaltakat elfogadja. A Képviselı-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Mőszaki
Csoportját, hogy mérje fel a Kenderes, Somogyi Béla út 24/3. és a Kenderes, Dózsa
Gy. út 1/a. szám alatti ingatlanok felújításának pontos költségeit.

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester
2./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben
3./ Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezetı, Helyben
4./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki Csoport, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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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 védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázati felhívást több alkalommal megjelentették, de eddig
eredménytelenül. A felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ internetes oldalán és a város honlapján kell közzétenni, valamint
megküldjük a védınıképzésben résztvevı intézmények részére is.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az, hogy a pályázati felhívás melyik státuszra vonatkozik?
Javasolja továbbá a hirdetést az Új Néplapban is megjelentetni. Jelenleg az egyik státuszt
nyugdíjas tölti be. Tiszteli a nyugdíjasokat, de meg kell érteni, hogyha találnak megfelelı
személyt, a nyugdíjasnak át kell adnia helyét. Ilyen településfejlesztési helyzetben, amelyben
Kenderes van, a Képviselı-testületnek példát kell mutatnia.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ha lesz pályázó, bármelyik státusz betölthetı. Addig, amíg senkinek a
helyét nem foglalja el a nyugdíjas védını, az önkormányzatnak nem igazán kell lépnie, mert
a város védını nélkül fog maradni.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ nem tartja értelmét fölöslegesen megjelentetni a hirdetést az Új
Néplapban, mivel Szolnokon is védını hiánnyal küzdenek. Nem azért dolgozik, mert
mindenféleképpen dolgozni szeretne, hanem azért, mert nem szeretné a várost védını nélkül
hagyni, de ha a Képviselı-testület úgy gondolja, akár holnap is elmehet.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: nem erre gondolt, hanem arra, hogy törekedni kell a diplomás
értelmiségiek letelepedésére, amely folyamat kell, hogy legyen.
CSATÁRI LAJOS: már tavaly októberben, ÁROP program keretében került felszínre a
fiatalok itthon tartásának szükségessége. Akkor megállapodtak abban, hogy jó lenne
figyelemmel kísérni a fiatalok végzettségét, valamint szakmai irányultságukat. Ha mi spontán
reagálunk bizonyos helyzetekre, akkor nehezen tudunk megoldani hosszú távú problémákat.
Szerinte az iskolák és a szülık segítségével fel kellene mérni a fiatalok végzettségét,
továbbtanulási szándékát.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: nyilván lehet valamilyen tekintetben orientálni ezt a fajta képzést, de
nem teljes körően.
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: most Nyíregyházán 23 védını fog végezni, ebbıl 3 fınek van
nyelvvizsgája, ami nélkül diplomát nem kaphat, ez is nagyon nagy gondot jelent.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: átgondolásra
ösztöndíjrendszert kidolgozását.

javasolja

a

helybeli

középiskolások

részére

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta.
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Kenderes Város Önkormányzatának 218/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete (5331 Kenderes, Szent István út
56.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet Kenderes Város Önkormányzat Védınıi Szolgálat védınıi
munkakörének betöltésére.
-

-

Pályázati feltételek:
egészségügyi fıiskola védınıi szakán szerzett oklevél
büntetlen elıélet.
magyar állampolgárság
cselekvıképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
részletes szakmai önéletrajz;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló okirat másolata;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul;
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
0-14 éves korosztály ellátása, csecsemık és várandós anyák részére tanácsadások
szervezése, védıoltások szervezése, iskolai, óvodai védınıi feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatás(ok): az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az
irányadók.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5331 Kenderes, Szent István út
59.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2011. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Lászlóné polgármester
nyújt az 59/328-109-es telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban „védınıi pályázat” megjelöléssel, postai úton az alábbi
címre kérjük benyújtani: Kenderes Város Önkormányzat, 5331 Kenderes, Szent István
út 56.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követı soron következı képviselı-testületi ülés.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011. január 27.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

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
Beszámoló a Kenderesi Apáczai Csere János Általános Iskola
minıségirányítási programjának végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben

intézményi

A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Király Lászlóné.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság véleményezte a
beszámolót, melyet elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 219/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményi minıségirányítási programjának
végrehajtásáról a 2009/2010-es tanévben szóló beszámolóról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az Apáczai
Csere János Általános Iskola intézményi minıségirányítási programjának
végrehajtásáról szóló beszámolót a 2009/2010-es tanévben, melyet a jegyzıkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadott.
Errıl: 1./ Nagyné Lenge Margit Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója,
Kenderes, Szent István út 36.
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.
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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
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium kérelmérıl
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 220/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium gyakorlati tanulócsoport létszámának
megemelésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium gyakorlati tanulócsoport
létszám túllépésének engedélyezésére vonatkozó kérelmét, és az 1993.
évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet 7. pontja alapján engedélyezi a
2010/2011-es tanévre vonatkozóan az alábbi osztályok gyakorlati tanulócsoport létszámának maximum 15 fıre történı megemelését:
9. D, 11. D, 12. B, 13.B, 10. A. (két csoport)
Errıl: 1./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója,
5331. Kenderes, Szent István út 27.
2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.

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
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány képviselıjének kérelmérıl
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: elfogytak a települést propagáló kiadványok, nagyon fontos lenne
azok pótlása. Kéri a Képviselı-testületet, találjon forrást a kiadványok költségeire.
CSATÁRI LAJOS: a kérelemben szerepel, hogy a feladat teljesítését több módon, például
történelmi vetélkedık szervezésével kívánják megvalósítani. Ehhez kapcsolódik a kérdése,
nevezetesen az, hogy ki szervezné, ki bonyolítaná, ki zsőrizne, ki jutalmazna a vetélkedıkön?
BODOR TAMÁS: azért kért 60 ezer Ft támogatást a Horthy Miklós Emlékére Alapítványnak,
mert nem jogosultak még a személyi jövedelemadó 1 %-ának a fogadására. A kiadványokat
pótolni fogják, a nyári szezonra mindenképpen rendelkezésükre fog állni. A történelmi
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vetélkedıt az Alapítvány fogja szervezni és díjazni. Nyilván segítséget fognak kérni a
történelemtanároktól. A részleteket még nem dolgozták ki, amíg a támogatást meg nem
kapják.
CSATÁRI LAJOS felajánlotta, hogy a díjazáshoz személyesen fog hozzájárulni.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: a kérelmet elviekben támogatja. Azt javasolja, hogy amikor a civil
szervezetek támogatásáról fognak dönteni, akkor döntsenek errıl a kérelemrıl is.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a következı soros testületi ülésen már a 2011. évi költségvetési
koncepciót tárgyalására kerül sor. Azt kéri a Képviselı-testülettıl, hogy járuljon hozzá ahhoz,
hogy ez a kérelem bekerüljön a költségvetési koncepcióba a többi kérelemmel együtt, hisz ott
majd együttesen fognak dönteni arról, hogy a civil szervezetek támogatását milyen formában
tudja biztosítani a testület.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 221/2010.(XI.24.) Kt. számú határozata
Horthy Miklós Emlékére Alapítvány képviselıjének kérelmérıl

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy határozott,
hogy a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány képviselıjének kérelmét
befogadja a 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalásához.
Errıl: 1./ Bodor Tamás a Horthy Miklós Emlékére Alapítvány képviselıje, Helyben
2./ Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási
Osztályának vezetıje, Helyben
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

14. 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.) Intézmények alapító okiratainak módosítása
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Magyar Államkincstár jelzése alapján újból átvizsgálták az
intézmények alapító okiratait, melynek alapján néhány intézménynél alapvetı szakágazati
besorolási számot kellett változtatni, az elıterjesztésben foglaltak szerint.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 222/2010.(XI.24.) 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 193/2010.(X.27.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat XV. 5. Fı tevékenysége: a), b) pontja
„a) TEÁOR szerint:
8010
b) Alapvetı szakágazati besorolása:

801210”

az alábbiak szerint módosul:
„a) TEÁOR szerint:

8510

b) Alapvetı szakágazati besorolása:

851020”

2./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

3./

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

4./

A határozat rendelkezései 2010. november 24-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 193/2010.(X.27.) 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:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 223/2010.(XI.24.) 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 194/2010.(X.27.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat XII. 5. és 6. pontja
„5.TEÁOR szerint:

9234

6. Alapvetı szakágazati besorolása:

923410”

az alábbiak szerint módosul:
„5. TEÁOR szerint:

9001

6. Alapvetı szakágazati besorolása:

900100”

2./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

3./

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

4./

A határozat rendelkezései 2010. november 24-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 194/2010.(X.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:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 224//2010.(XI.24.) 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 197/2010.(X.27.) Kt.
számú határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat XII. 6. pontja
„6. Alapvetı szakágazati besorolása:

881011
889924

az alábbiak szerint módosul:
„6. Alapvetı szakágazati besorolása:

889900”

2./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

3./

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

4./

A határozat rendelkezései 2010. november 24-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 197/2010.(X.27.) 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:
Kenderes Város Önkormányzatának 225/2010.(XI.24.) 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 Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium alapító okiratáról szóló 195/2010.(X.27.) Kt. számú
határozatának módosításáról az alábbiak szerint döntött:
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1./

Az alapító okirat XIII. 5. és 6. pontja
„5.TEÁOR szerint:

8022
8021

6. Alapvetı szakágazati besorolása:

802200
802100”

az alábbiak szerint módosul:
„5. TEÁOR szerint:

8532

6. Alapvetı szakágazati besorolása:

853200”

2./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

3./

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

4./

A határozat rendelkezései 2010. november 24-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 195/2010.(X.27.) 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.
é r t e s ü l n e k.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 226/2010.(XI.24.) 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 192/2010.(X.27.) Kt. számú határozatának
módosításáról az alábbiak szerint döntött:
1./

Az alapító okirat XVI. 4. és 6. pontja
„4. Az évfolyamok számának megjelölése tagozatonként:
általános iskola: 1-8 évfolyam
felnıttoktatás: 1-8 évfolyam
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6. Alapvetı szakágazati besorolása:

852011”

az alábbiak szerint módosul:
„4. Az évfolyamok számának megjelölése tagozatonként:
általános iskola: 1-8 évfolyam (nappali tagozat)
felnıttoktatás: 1-8 évfolyam (esti tagozat)
6. Alapvetı szakágazati besorolása:

852010”

2./

Az alapító okirat egyéb pontjai változatlanok.

3./

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

4./

A határozat rendelkezései 2010. november 24-tıl lépnek hatályba, ezzel
egyidejőleg Kenderes Város Önkormányzatának 192/2010.(X.27.) 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.–
b.)
Elıterjesztés a Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására
irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulási személyi változásról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 227./2010. (XI. 24.) Kt. sz. h a t á r o z a t
a Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség javítására irányuló
Beruházásfejlesztı Önkormányzati Társulási elnökségi tag személyi változásáról

A Képviselı-testület Kenderes Város Önkormányzatának képviselıjeként a Társulási
Tanácsba Pádár Lászlóné polgármestert alelnöknek delegálja.
Errıl:
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyeiken

-
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2. Karcag Városi Önkormányzat, Dobos László polgármester (5300 Karcag,
Kossuth tér 1.)
3. ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Társaság (4028 Debrecen, Simonyi u. 14.)
4. Kenderes Város Vízmő (5331 Kenderes, Szent István út 56).
5. Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, helyben
- Mőszaki csoport, helyben
é r t e s ü l n e k.
c.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület elızı ülésén döntött arról, hogy a Központi
Konyha részére fızıüstöt igényel a Magyar Honvédség felesleges készletébıl. A döntést
követıen kaptak határozati mintát, amelyet helyben kellett adaptálni. Ennek megfelelıen
javasolja, hogy a korábban hozott, 209/2010.(XI.15.) Kt. számú határozatot helyezzék
hatályon kívül, ugyanakkor a kiküldött határozati javaslatot fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 228/2010. ( XI.24.) Kt. számú határozata
a Magyar Honvédség felesleges készletébıl fızıüst igénylésére
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a következı határozatot
hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján térítésmentes tulajdonba
adásra vonatkozó igényt nyújt be a Honvédelmi Minisztérium részére feleslegessé vált,
az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú szakanyagokra:
Fsz.
1.

Megnevezés
Ételfızı üst (400 literes)

Mennyiség
1 db

Kenderes Város Önkormányzata az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X.4.) Kormány rendelet 50.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelın a
következıket rögzíti határozatában:
Felhasználási cél:
A helyi önkormányzat számára a szociális étkeztetésrıl szóló 1993. évi III. tv. 62.§ és
a Gyermekvédelemrıl szóló 1997. évi XXXI. tv. 148.§-ában foglalt kötelezı feladat a
törvényben leírt személyeknek az étkeztetés biztosítása.
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Segítendı feladat:
A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az
„óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és a
szociális alapellátásról…”
A szociális alapszolgáltatások közé tartozik többek között a szociális étkeztetés
ellátása is, melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésrıl kell
gondoskodni azoknál, akik maguk vagy eltartottjuk számára ezt nem képesek
biztosítani.
A feladatot elıíró jogszabályi rendelkezés:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (4) bekezdés.
A Honvédelmi Minisztériumtól igényelt fenti anyagok térítésmentes tulajdonba adása
érdekében felmerülı költségek megtérítését Kenderes Város Önkormányzata vállalja.
Ezzel egyidejőleg a 209/2010.(XI.15.) Kt. számú határozat hatályát veszti.
Errıl: 1./ Honvédelmi Minisztérium Vagyonfelügyeleti Fıosztálya
Budapest
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a mai napon e-mail üzenetet kapott a
Vidékfejlesztési Minisztériumból, hogy a fızıüst igénylése pozitív elbírálást kapott.
d.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette a Magyar Közút Nonprofit Zrt levelét, amelyet a 34. számú
fıút Kenderes-Bánhalma külterületi szakaszának gyalogos és kerékpáros forgalmának
biztonságosabbá tétele tárgyában küldött. Az Igazgatóság a forgalombiztonság növelése miatt
a gyalogos és kerékpáros létesítmények, valamint közvilágítási hálózat létesítésével egyetért,
szakmai támogatásukat az elıkészítés és az engedélyezési idıszakában biztosítják. Egyúttal
közölték, hogy gyalogos-és kerékpáros létesítmények, illetve közvilágítási hálózat
létesítéséhez nem rendelkeznek külön forrással. Az országos közúthálózat fejlesztését a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs központ látja el, a beruházási feladatok koordinálása a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt feladatköre.
A testülettıl megbízást kapott arra, hogy kérjen árajánlatot a környékbeli nyomdáktól az újság
nyomtatási költségeire vonatkozóan. A kisújszállási nyomda mellett a karcagi nyomdától
kértek ajánlatot, mert a távolabbi településeken történı nyomtatás a távolság miatt nem
gazdaságos. A kapott árajánlatok közül a kisújszállási tőnik továbbra is kedvezınek.
e.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl:
-

október 29-én néhány képviselı-társával koszorút helyeztek el a három emlékmőnél
halottak napja alkalmából

-
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-

ugyanezen a napon került aláírásra a Megyei OTP-nél a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítéséhez biztosított hitelszerzıdés,

-

november 8-án fogadta, és a 2011. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban
egyeztetett Csehné Köteles Rozáliával, az önkormányzat belsı ellenırével,

-

november 10-én részt vett a Megyeházán a civil szervezetek, illetve kisebbségi
önkormányzat részére rendezett tájékoztatón,

-

november 11-én a Területi Vízgazdálkodási Tanács ülésén vett részt, ahová a
Kistérségi Társulás delegálta,

-

november 12-én megünnepelték a szociális munka világnapját a területen dolgozó
szakemberekkel,

-

november 14-én került sor a székelykapu avatási ünnepségére,

-

november 16-án aljegyzı úrral Budapesten tárgyalt a VÁTI-nál, ahol a folyamatban
lévı ÁROP pályázatról,

-

november 17-én fogadóórát tartott Bánhalmán, ahol sokan felkeresték különbözı
problémákkal,

-

november 19-én a Belügyminisztériumban volt, ahol az újonnan megválasztott
polgármesterek részére tartottak tájékoztatót,

-

november 22-én és 23-án bizottsági üléseken vett részt

-

november 23-án az Óvodai Egységben nyílt napon vett részt, majd egyeztetést
folytatott az intézmény vezetıjével a jövı évi költségvetés tervezésérıl,

-

azonnali intézkedést tett, mivel a Pro-Labor KFT a helyben történı vérvételt a
továbbiakban nem tudja biztosítani, így a jövıben a Mezıtúri Kórházban végzik a
vizsgálatot,

-

a mai napon a Vidékfejlesztési Minisztériumból olyan információt kapott, hogy a
szociális bolt kialakításához segítséget fognak nyújtani,

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta Pádár Lászlóné
polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatóját, és 7 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 229/2010.(XI.24.) Kt. számú 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: kérte, akinek közérdekő kérdése, hozzászólása, bejelentése van, tegye
meg.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: részt vett a kisújszállási Önkéntes Önkormányzati Tőzoltóság
Köztestület Elnökségének alakuló ülésén, ahová a Képviselı-testület delegálta. A tőzoltóság
illetékességi területe
Kisújszállás, Fegyvernek-Örményes, Ecsegfalva, Kenderes. A
tőzoltóság mőködési költségeinek 87 %-a állami finanszírozású, 13 % pedig az
önkormányzatok által befizetett összeg. Az ülésen gépjármőfejlesztésrıl döntöttek, melynek
keretében egy Ford Transit típusu gépkocsit és egy rohamkocsit fognak beszerezni. Részt
vett továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság polgármesterek számára
szervezett polgárvédelmi- és katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos rendezvényén, ahol
felhívták a figyelmet, hogy a polgárvédelmi feladatokért a mindenkori polgármester az elsı
számú felelıs. Vannak olyan helyzetek, amikor a polgármester a Képviselı-testület
felhatalmazása nélkül is dönthet bizonyos kérdésekben. Fontos, hogy rendelkezzenek
polgárvédelmi tervvel, amelyet aktualizálni kell. Az utak karbantartása téli idıszakban
önkormányzatok számára kötelezı.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: november 22-én kommunikációs védelmi gyakorlatra került sor, amely
sikeresen zárult.
CSATÁRI LAJOS: arra szeretné kérni polgármester asszonyt, hogy a következı testületi
ülésen adjon tájékoztatást a munkahelyteremtı beruházás befektetıivel történt tárgyalások
jelenlegi állásáról, valamint arról, hogy a megbeszélések milyen eredménnyel jártak. Kérdése,
hogy a Központi Konyhában lecserélésre kerülı üst hova fog kerülni, mi az ezzel kapcsolatos
gyakorlat, van-e erre vonatkozó szabályozás? Szomorúan látta, hogy a 4-es fıút melletti ún.
„pedagógusföldre” kikerült az „Eladó, vagy kiadó” tábla. Az ı véleménye szerint a magyar
föld nem eladó.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Csatári úr által kért, munkahelyteremtéssel kapcsolatos tájékoztatást
tervezi a következı testületi ülésre bevinni.
BÍRÓ CSABA: a javíthatatlan, régi fızıüst selejtezését a selejtezési szabályzatban foglaltak
szerint fogják elvégezni, szakvélemény alapján. A további teendıket a szabályzatban
foglaltak szerint fogják végezni, a selejtezési jegyzıkönyv szabályszerő kitöltése után a
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MÉH-be kerül leadásra, amit számlával fognak dokumentálni. Ezt követıen a leltárból
kivezetésre kerül, az ellenértéket pedig bevételezik a pénztárba.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: ı kezdeményezte, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı két
ingatlanra kerüljenek ki a táblák. A korábbi Képviselı-testület döntése volt, hogy olyan célra
próbálják ezeket kiadni, vagy eladni, amellyel valamilyen szintő gazdaságfejlesztés valósul
meg, és amely munkahelyeket fog eredményezni. Ehhez van szükség a táblák kihelyezésére,
mert ezt propagálni kell. Javasolja, hogy a helyi újságban jelenjen meg az ingatlanok
hasznosításáról szóló felhívás.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, a nyílt ülést 15
óra 45 perckor bezárta, majd zárt ülésen folytatta munkáját a testület, kinevezés, valamint
önkormányzati ügy és állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalása miatt.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Orosz Mihály:)
aljegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. november 24-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ
Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. november 24-i
ülése napirendjének elfogadásáról
210/2010.
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2010.(XII.2.) rendelete a vásárok és piacok tartásának
rendjérıl
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének
19/2010.(XII.2.) rendelete a helyi önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító
5/2010.(II.18.) rendeletének módosításáról szóló
13/2010.(VII.1.) rendeletre tett törvényességi észrevételtıl

211/2010.

4./ Az Óvodai Egység Házirendjének módosításáról

212/2010.

5./ Az Óvodai Egység Minıségirányítási Csoportjának
2009/2010. évi munkájáról

213/2010.

6./ Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról
214/2010.
7./ A TIGÁZ ZRT-vel fennálló földgáz energia beszerzési
szerzıdések felmondásáról és a Sourcing Hungary Szolgáltató
KFT-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás
lebonyolításáról
215/2010.
8./ A mezııri szolgálat bevezetésérıl

216/2010.

9./ Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások éves
ellenırzésérıl
217/2010.
10/Védınıi állásra kiírandó pályázati felhívásról

218/2010.
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Napirend:

Szám:

11./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola intézményi
minıségirányítási programjának végrehajtásáról szóló
beszámolóról a 2009/2010-es tanévben

219/2010.

12./ A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium
gyakorlati tanulócsoport létszámának megemelésérıl

220/2010.

13./ A Horthy Miklós Emlékére Alapítvány képviselıjének
kérelmérıl

221/2010.

14./
a.)
Kenderes Város Önkormányzat Óvodai Egység alapító
okiratának módosításáról

222/2010.

Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház alapító okiratának
módosításáról

223/2010.

Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratának módosításáról
224/2010.
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium alapító
okiratának módosításáról

225/2010.

Az Apáczai Csere János Általános Iskola alapító okiratának
módosításáról

226/2010.

b.) Karcag-Kenderes (Bánhalma) települések ivóvízminıség
javítására irányuló Beruházásfejlesztı Önkormányzati
Társulási elnökségi tag személyi változásáról

227/2010.

c.) A Magyar Honvédség felesleges készletébıl fızıüst
igénylése

228/2010.

d.) A magyar Közút Nonprofit Zrt levelének ismertetése

----

e.) A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

229/2010.

