Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. december 15-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna, Csatári Lajos, Király
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László
alpolgármester.Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán önkormányzati képviselı.
Bejelentés nélkül távol: ---Jelen vannak továbbá: Farkas Sándor a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezetı
igazgatója és Bíróné Fekete Katalin ügyintézı, Pardi Sándor a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium megbízott igazgatója, Süveges Lajos a Kenderesi Vízmő
intézményvezetıje, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola
igazgatója, Ács Andrea Éva a Mővelıdési Ház intézményvezetıje, Mikola Istvánné a Városi
Könyvtár intézményvezetıje, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység intézményvezetıje,
Penti Gusztáv a Cigánykisebbségi Önkormányzat elnöke, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Fodor Imre,
Turi János köztisztviselık, Dr. Ila Erzsébet, Bodor Tamás, Erdei Józsefné, Király Barna
érdeklıdık, valamint Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs
testületbıl 6 fı van jelen, 1 fı bejelentéssel van távol.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok
megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 14. napirendi pontot – az intézményvezetı
kérésének megfelelıen - 1. napirendi pontként tárgyalja meg a képviselı-testület. Kérte,
akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg.
Más javaslat nem érkezett.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 254/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 15-i ülése napirendjének
elfogadásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné polgármester
napirendekre tett javaslatát elfogadta.
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben
értesülnek.-
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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
Az Apáczai Csere János Általános Iskola módosított Pedagógiai Programjának
jóváhagyásáról
NAGYNÉ LENGE MARGIT: a törvény lehetıséget biztosít arra, hogy a szöveges
értékelésrıl áttérjenek az osztályozással történı értékelésre a második évfolyam második
félévétıl, illetve a harmadik és a negyedik évfolyamokon. Az intézmény szeretne ezzel a
lehetıségével élni, ezért ennek megfelelıen módosították a Pedagógiai Programjukat.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 255/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta
az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának
módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, Szent I. út 36.
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben
értesülnek.–

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 Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat
2010. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság 2010. december 13-i ülésén megtárgyalta
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetet, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
20/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …./2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a jelenleg hatályban lévı rendelet alapján, évi egy alkalommal
végeznek lombtalanítást és évi 2 alkalommal lomtalanítást. Lakossági igényként jelentkezett,
hogy a lombtalanítást is évi 2 alkalommal (ısszel és tavasszal) végezzék el.
FARKAS SÁNDOR az évi kétszeri lombtalanítás megszervezésének elvi akadályát nem látja,
amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdésekben az önkormányzat és a Kft.
megállapodásra jut.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
21/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
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a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság 2010. december 13-i ülésén megtárgyalta
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak
személyi térítési díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
22/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának,
és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı
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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 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
23/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

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 Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl
szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a Pénzügyi Bizottság kérésének megfelelıen a Vízmő vezetıje
kidolgozta az ülésen elhangzott javaslat alapján a vízdíj összegének megállapítására
vonatkozó IV. változatot. Ismeretes, hogy településünk is bekapcsolódott az ivóvízminıségjavító programba, ami jelentıs áremelkedést idéz elı a következı években, ezért javasolta a
bizottság a IV. változat kidolgozását. Javasolja a IV. változat elfogadását, ami alapján az
ivóvíz ára 259 Ft/m3 + ÁFA. Úgy gondolja, hogy nagyon alapos elıterjesztést készített a
Vízmő vezetıje.
Hozzászolások
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VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság az elıterjesztés tárgyalása során kérte meg
a Vízmő vezetıjét, hogy a képviselı-testületi ülésre dolgozza ki, a vízdíjra vonatkozó IV.
változatot, amiben már megjelenik az ivóvízminıség-javító program miatti árnövekedés egy
része is.
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklıdött, hogy milyen változás történt a kiküldött anyaghoz
képest.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján került kidolgozásra a IV.
változat. Az ivóvízminıség-javító program megvalósulását követıen, jelentıs mértékő
vízdíjemelésre kényszerülnek, ezért indokoltnak tartja a díjnövekedést két ütemben bevezetni.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ivóvízminıség-javító programban Kenderes Karcaggal közösen
vesz részt. A két település vízdíja között jelentıs eltérés tapasztalható, érdeklıdött, hogy mi
indokolja ezt a különbséget.
SÜVEGES LAJOS: az ivóvízminıség-javító program beruházási költsége Karcag és
Kenderes vonatkozásában közel azonos, azonban Karcag lakosságszáma közel ötszöröse a
Kenderesinek, ezért ott alacsonyabb árral tudnak számolni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság által javasolt IV. változat
elfogadását.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával támogatta a
Pénzügyi Bizottság javaslatát, és az alábbi rendeletet alkotta:

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
24/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl
szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı
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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 Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapítására
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a III.
változat elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
25/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapítására

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

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 Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Hozzászólás
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint az önkormányzati rendeletek annyit érnek,
amennyit betartatnak belıle. Sajnálattal tapasztalta, hogy a vendéglátóhelyek nagy
többségében kiszolgálják alkohollal a fiatalkorú gyerekeket.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
26/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete az ebtartásról
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta az ebtartásról szóló rendelet-tervezetet. Elsısorban a kóbor ebekre kell a
legnagyobb hangsúlyt fektetni. Jelentıs problémát okoz, hogy a településen 50-60 darab
kóbor kutya barangol. Ez sajnos olyan probléma, amit kezelni kell. Különbözı rendeletek
szabályozzák az ebtartás, és a kóbor állatok befogásának a módját, elhelyezését. Az
elhelyezéshez telephelyrıl kell gondoskodni. Az állatok befogását csak illetékes, hozzáértı
személy végezheti. A befogott állatokat el kell helyezni, etetni, gondoskodni kell róluk, és
szükség esetén biztosítani kell az állatorvosi ellátásukat. Meg kell teremteni a lehetıséget az
elveszett, elkóborolt állatok átvételére, illetve a gazdátlan állatok örökbefogadására.
Véleménye szerint, az ebtartással kapcsolatos szabályozás annyit ér, amennyit betartatnak
belıle. Nagyon fontosnak tartja az állampolgári fegyelmet, a jogkövetı magatartást, és a
törvények, jogszabályok betartását. A bizottsági ülésen tájékoztatást kaptak arról, hogy az
önkormányzat a személyi és tárgyi feltételeket milyen formában kívánja biztosítani. A
bizottság támogatja, és elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy nagyon sürgısen megoldandó feladatról van szó.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
rendeletet alkotta:
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KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
27/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelete
az ebtartásról

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Kenderes, 2010. december 15.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

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
a)

Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl

VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, és a
határozati javaslatban foglaltak szerint javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ módosító javaslatában a Kenderes, Szent István út 56. (fodrászat)
bérleti díjának 8.200 Ft/hó/fı összegre történı emelését indítványozta.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ nem támogatja az elhangzott javaslatot. A bérleti díj megállapításánál
figyelembe kell venni a bérlemény alapterületét. A fodrászat esetében a két bérlı összesen
8.200 forintot fizet havonta.
VERESNÉ NAGY MARGIT nem támogatja a módosító javaslatot.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Krokavecz László módosító javaslatát, mely
szerint a Kenderes, Szent István út 56. (fodrászat) bérleti díját 8.200 Ft/hó/fı összegben
javasolta megállapítani.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2 fı támogató szavazatával és 4 fı
ellenvéleményével elutasította a módosító javaslatot.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4 fı támogató szavazatával és 2 fı
ellenvéleményével az alábbi határozatot hozta:
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Kenderes Város Önkormányzatának 256/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának emelésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban álló helyiségek bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztést
megtárgyalta. A nem lakás célú ingatlanok bérleti díját az alábbiak szerint
kívánja emelni 2011. január 1. napjától:
Kenderes, Szent
43.
Kenderes, Szent
56. (Fodrászat)
Kenderes, Szent
32.
Kenderes, Szent
56. (Húsbolt)

István út Csíki Endre

35.000 Ft/hó

István út Szőcs Anita,
4.100 Ft/hó/fı
Lévai Andrásné
István út JNSZM Rendır- 23.000 Ft/hó
fıkapitányság
István út Szél János
8.200 Ft/hó

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
3./ JNSZM Rendırfıkapitányság 5000 Szolnok, Baross út 39.
4./ Csíki Endre 5310 Kisújszállás, Kun Béla utca 13.
5./ Fodrászat 5331 Kenderes, Szent István út 56.
6./ Szél János 5331 Kenderes, Szent István út 56.
értesülnek.–
b)

Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2010.(…)
önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati lakások lakbérének
megállapításáról

Hozzászólások
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és az
abban foglaltak szerint javasolja a rendelet megalkotását a képviselı-testületnek.
KROKAVECZ LÁSZLÓ véleménye szerint, az elıterjesztésben szereplı lakbérek infláció
feletti emelést tartalmaznak, ezért az alábbi módosító javaslatot terjesztette a képviselıtestület elé: összkomfortos: 290 Ft/m2/hó, komfortos: 230 Ft/m2/hó, komfort nélküli: 130
Ft/m2/hó.
CSATÁRI LAJOS a 17-18 %-os, infláció feletti emelést nagyon magasnak tartja.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra tette Krokavecz László módosító javaslatát: összkomfortos:
290 Ft/m2/hó, komfortos: 230 Ft/m2/hó, komfort nélküli: 130 Ft/m2/hó, melyet a képviselıtestület 2 fı támogató szavazatával és 4 fı elutasító szavazatával elutasította.
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Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete a beterjesztett rendelet-tervezetérıl 3 fı
támogató szavazatával, 2 fı ellenvéleményével, és 1 fı tartózkodásával szavazott. Tekintettel
arra, hogy a rendelet megalkotásához a képviselı-testület minısített többségének a szavazata
szükséges, így megállapította, hogy nem született érvényes döntés.

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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
megállapítására
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját valamennyi
bizottság megtárgyalta. A költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondta, hogy minden
idık legnehezebb koncepcióját tartják a kezükben a képviselık, amibıl várhatóan a
legszőkösebb költségvetési rendelet fog megszületni. Az ismert irányszámok és a leközölt
normatívák alapján, már láthatóvá vált, hogy kevesebb összegbıl gazdálkodhat az
önkormányzat 2011. évben. A bizottsági üléseken is elmondta, hogy két területre kell kiemelt
figyelmet fordítani a költségvetési koncepció és a rendelet összeállításánál. Ez a két terület a
személyi és a dologi kiadásokat érinti. A normatívában megjelenik egy 10 %-os
létszámcsökkentés és egy 5 %-os dologi kiadáscsökkentés, ami tulajdonképpen meghatározza
a jövı évi költségvetés irányvonalát. A 2010. évi bértömegre vetítve a 10 %-os
létszámcsökkentési adatokat úgy határozták meg, hogy a bértömegre számították ki a 10 %-ot,
és az elıirányzat kiadásarányosan került szétosztásra. Abban az esetben, ha az önkormányzat
nem lépi meg a kiadáscsökkentı intézkedéseket, akkor nem tudják megszüntetni a hiány okát,
és azt tovább görgetik maguk elıtt. A jelenleg biztosított normatívából nem tudják mőködtetni
az intézményeket. Mindaddig, amíg az önkormányzatnak a saját bevételébıl ilyen
nagyságrendő összegeket kell biztosítani az intézmények mőködtetéséhez, addig nem tud
kimozdulni a fejlıdés irányába. Két intézmény esetében közel 100 milliós nagyságrendő
támogatást kell nyújtani a mőködtetéshez. Úgy gondolja, hogy elsısorban az
önkormányzatnak saját magának kell megoldani ezt a problémát. A koncepció összeállítása
elıtt valamennyi intézményt felkeresték. Ezúton mondott köszönetet az intézményvezetık
pozitív hozzáállásáért és a költségcsökkentı intézkedések során tanúsított partnerségükért.
Bízik abban, hogy a képviselı-testület tagjai is átérzik a felelısségük súlyát, és a
döntéshozatalnál figyelembe veszik azt. Az elıterjesztésben taglalták a takarékossági
intézkedéseket, és különbözı határidıket állapítottak meg a létszámcsökkentésre
vonatkozóan. Az oktatási intézményeknél évközben szerkezeti átalakításra nincs lehetıség,
ezért ott a szeptember 1-i idıpont szerepel, a többi intézmény esetében és a technikai
dolgozók tekintetében január 1. További takarékossági intézkedések meghozatala szükséges
valamennyi intézmény esetében ahhoz, hogy a havi elıirányzat felhasználási tervet teljesíteni
tudják. Elmondta, hogy a képviselı-testületnek külön határozatban kell dönteni arról, hogy a
középiskola január 1-jétıl visszakaphassa a gazdálkodási önállóságát. Hangsúlyozta, hogy a
gazdálkodási önállóság óriási felelısséget mér az intézmény vezetıjére. Vannak olyan
önkormányzati intézmények, ahol nem tudnak költségcsökkentést elérni, hiszen a jelenlegi
létszámmal és technikai feltételekkel éppen hogy csak mőködni tudnak. Nagyon bízik abban,
hogy ezekkel az intézkedésekkel elıbb-utóbb eredményeket lehet elérni. Nagyon
elszomorítónak tartja, hogy a kultúra és a szociális terület nem kap kiemelt helyet a
támogatások között. Véleménye szerint, a településfejlıdés szerves
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részét képezi a kultúra. Az alsó fokú oktatás szőkre szabott finanszírozása mellett minıségi
változás nem várható. A határozati javaslat jó néhány pontja felhívja a figyelmet a felelıs
gazdálkodásra, amit intézményvezetıi felelısség terhe mellett kér betartani. A koncepció
összeállításánál lényeges kérdésként szerepel a támogatások odaítélése. Szeretné, ha a
támogatásokról a képviselı-testület ezen az ülésén döntést hozna. A támogatások esetében
nem kötelezı feladatról van szó, ezért az önként vállalt feladatok ellátása nem
veszélyeztetheti a kötelezı feladatok ellátását. Az ÖNHIKI-s pályázat esetében is kizáró
okként szerepel az, hogy ha az önkormányzat hiánya önként vállalt feladatból adódik, akkor
eleve nem lehet jogosult erre a támogatásra. A bizottsági üléseken elhangzott vélemények
alapján, azokat a támogatásokat részesítik elınyben, amelyek kapcsolódnak a kötelezıen
ellátandó feladatokhoz. Ilyen támogatás az egészségügyi ellátás, az alapfokú mővészeti
oktatás és MEDOSZ Sportkör támogatása. Úgy gondolja, hogy a jövıben a sportkörnek is
nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázati lehetıségek maximális kihasználására. Ehhez
hatékony segítséget kívánnak nyújtani valamennyi civil szervezet tekintetében. Ismeretei
szerint, a kormány a következı évben jelentıs anyagi forrást biztosít a civil szféra
támogatására, ezen belül is a sport támogatására. Tevılegesen szeretne az önkormányzat
segítséget nyújtani a civil szervezeteknek ahhoz, hogy az önkormányzati támogatásnál
lényegesen magasabb összegő forrásokhoz juthassanak. Nagyon nagy szükségét látná továbbá
a két egyház támogatásának.
Hozzászólások
VERESNÉ NAGY MARGIT a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az
elıterjesztést. A bizottság a támogatásokkal kapcsolatban az egészségügy, az alapfokú
mővészeti oktatás, és a MEDOSZ Sportkör támogatását javasolta. A többi civil szervezet
támogatását pedig pályázat útján javasolja biztosítani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azon a civil szervezetek részére, akik kimaradnak ebbıl a
támogatásból az önkormányzat egy pályázati keret összeget biztosítana, melyhez pályázat
útján juthatnának a szervezetek.
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság megtárgyalta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját. A bizottság a támogatásoknál az
egészségügy, az alapfokú mővészeti oktatás és a MEDOSZ Sportkör támogatását javasolta az
elıterjesztésben szereplı összegekkel. A bizottság javasolta továbbá, az orvosokkal kötött
szerzıdések áttekintését, és 500 ezer forintos pályázati alap létrehozását a többi civil szervezet
támogatására. A pályázati feltételrendszer kidolgozásához a bizottság kéri a hivatal segítségét.
Az alapfokú mővészeti oktatás támogatásával kapcsolatban a bizottsági ülésen elhangzott,
hogy várhatóan a következı évben a mővészeti oktatás esetében magasabb összegő normatíva
kerül megállapításra. Normatíva emelés esetén, a bizottság csökkentett összegő támogatást
javasol a mővészeti oktatásra. Az elhangzott javaslatok figyelembevételével a bizottság
javasolja a költségvetési koncepció elfogadását.
KROKAVECZ LÁSZLÓ úgy gondolja, hogy a legjobb nevelési módszer a személyes
példamutatás. Az önkormányzat kiadáscsökkentı intézkedésihez kapcsolódva bejelentette,
hogy 2011. január 1-jétıl lemond a részére megállapított költségtérítésérıl. Éves szinten ez
120-130 ezer forintos megtakarítást jelent az önkormányzatnak. A napokban részt vett az
Oktatási, Kulturális,
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Turisztikai és Sportbizottság, valamint a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság ülésein, ahol módosító javaslatában kérte az elıterjesztés 2. oldal
3./, 4./ pontjának a kiegészítését az alábbiak szerint:
„3. Felül kell vizsgálni a költségvetési szerveknél foglalkoztatott (nem pedagógus)
köztisztviselıi és közalkalmazotti létszámot és az esetleges létszámcsökkentésre javaslatot
kell tenni 2010. december 31-i határidıvel.
4. Meg kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezıen ellátott feladatokat a gazdaságosabb
mőködtetés, valamint az ellátott nem kötelezı feladatokat a további feladatellátás
megszüntetése szempontjából 2010. december 31-ig. Minden intézményben felül kell
vizsgálni a bértábla alkalmazását.
DR. BARTA ZSUZSANNA: a Szociális és Egészségügyi Bizottság szintén megtárgyalta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, és elfogadásra javasolják. A
támogatásoknál az egészségügy, az alapfokú mővészeti oktatás, valamint a MEDOSZ
Sportkör támogatását javasolták 50 %-os támogatási összeggel. A többi civil szervezet
támogatására a pályázati rendszer kidolgozását tartják indokoltnak.
CSATÁRI LAJOS elmondta, hogy a bizottságok tekintetében szakbizottságokról van szó. A
Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elsı ülésén meghatározásra
került a bizottság tevékenysége és célja. A bizottság tevékenysége a település egészére
kiterjedı társadalmi, gazdasági és környezetalakítási tevékenység, a célja a lakosság
életszínvonalának és ellátási színvonalának az emelése. Ezeket a bonyolult, összetett
feladatokat a bizottság annál jobban tudja ellátni, minél több hozzáértı szakember vesz részt a
bizottság munkájában. A Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, és javasolta, hogy a
koncepció mellett készítsenek külön egy gazdaságfejlesztési koncepciót is. Indítványozta,
hogy a gazdaságfejlesztési koncepció elkészítésének a felelıse a polgármester asszony legyen.
Szeretné, ha ez a koncepció a költségvetési rendelet elfogadása elıtt összeállításra kerülne. A
bizottság valamennyi tagja egyetértett abban, hogy gazdaságunk fejlıdése a gazdasági
teljesítmény növelése nélkül nem várható. Fontosnak tartja a bizottság az önellátás
kialakítását, erısítését olyan formában, hogy a helyi termelıket, mezıgazdasági
vállalkozókat, vállalkozásokat bekapcsolják a helyi ellátó rendszerbe. Ide sorolja a
mindennapi életünkhöz szükséges szakmai szolgáltatásokat is (asztalos, bádogos hegesztı
stb.) Úgy gondolja, hogy a település gazdasági ereje alapvetıen meghatározza a település
pénzügyi helyzetét, ezért nagyon fontosnak tartja azt, hogy legyen az önkormányzatnak
gazdaságfejlesztési koncepciója. Az önkormányzatnak meg kell ragadni minden lehetıséget a
bevételek növelése érdekében. Az egyházak támogatását mindenképpen javasolja a képviselıtestületnek. Az alpolgármester és az általa elmondott kiegészítésekkel javasolja az
elıterjesztés elfogadását.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ örömmel tesz eleget Csatári Lajos képviselı felkérésének, de nem ezért
kell a koncepciót elkészíteni, ezt az önkormányzati törvény kötelezıen elıírja, hogy a
választást követı hat hónapon belül el kell készíteni. A gazdaságfejlesztési koncepció
elkészítésénél természetesen számít a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság munkájára és valamennyi bizottság javaslatára, hiszen ebbıl kell összeállítani a
településre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Ismertette a jelenlévıkkel a Korda Vince
Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatójának a levelét. Az igazgató úr tájékoztatta arról, hogy
elkészítette az
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intézmény költségvetését, amelybe betervezte a kenderesi önkormányzat által biztosított 1.330
ezer forintos támogatást is, és ennek ellenére 1.400 ezer forint hiány mutatkozik. Abban az
esetben, ha az önkormányzattól nem kapják meg a támogatást, úgy a közel 3 millió forintos
hiányt nem tudják kigazdálkodni. A kiválóra minısített mővészeti iskolák részére biztosított
460 millió forintos támogatást egységesen valamennyi intézmény esetében beépítették a 2011.
évi normatívákba, ezért az ı normatívájuk az elmúlt évihez képest csökkenést mutat. Az
igazgató úr levelében kérte a képviselı-testületet, hogy amennyiben a településnek szüksége
van a gyermekek mővészeti nevelésére, úgy intézményüket a jövı esztendıben is támogatni
szíveskedjenek. Az elhangzottak alapján megállapítható, hogy a remélt normatíva emelés
elmaradt.
ÁCS ANDREA ÉVA: a mővészeti iskola igazgatója a támogatásokkal kapcsolatban tıle kért
tájékoztatást. Nagyon sajnálná, ha megszőnne a városban a mővészeti oktatás, ezért javasolja
a támogatás változatlan összegben történı biztosítását. Elmondta továbbá, hogy a Mővelıdési
Háznak éves szinten 400 ezer forint bevétele származik a mővészeti iskola által fizetett
terembérleti díjakból.
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az Oktatási Bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem kıbe
vésett dolog a többi civil szervezet számára biztosított 500 ezer forintos pályázati keretösszeg,
tekintettel arra, hogy errıl a képviselı-testületnek kell dönteni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolta, hogy konkretizálják a szervezeteknek nyújtott támogatások
összegét.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: az egyházak részére biztosítják a 100-100 ezer forintos támogatást,
a Korda Vince Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény részére az 1.330 ezer forintot, az
egészségügyi ellátások részére 3.452 ezer forintot, és a MEDOSZ Sportkör részére 3.900 ezer
forintot. (A sportkörrel kapcsolatban elmondta, hogy szeretné, ha az edzıpályát a jövıben
nem kaszálónak használnák.) A fennmaradó 1.418 ezer forintból kellene biztosítani a
pályázati keretösszeget a többi civil szervezet támogatására.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az említett szervezetek támogatása esetén az elıterjesztéshez képest
1.418 ezer forint a megtakarítás, amelybıl még létre kell hozni egy pályázati keretet.
Véleménye szerint, ez így nem jó. Javasolja, hogy a képviselı-testület csak félévre állapítsa
meg a támogatást, és amennyiben a költségvetéssel nem lesz probléma, akkor vissza térnek a
második félévre vonatkozó támogatásokra. Ha az önként vállalt feladatoknál sem tudnak
megtakarítást elérni, akkor mit várnak el a kötelezı feladat ellátásoknál.
BÍRÓ CSABA: az elıterjesztés alapján a támogatás összegét zárolja az önkormányzat, ami
azt jelenti, hogy a betervezett elıirányzatokat nem lehet felhasználni mindaddig, amíg
másként nem dönt a képviselı-testület. Jelen esetben a támogatások 50 %-át zárolja a
képviselı-testület.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı támogatási összegek felét
kapja meg az egyház, az egészségügy, az alapfokú mővészeti oktatás és a MEDOSZ. A többi
összeget pedig zárolja a képviselı-testület. Az elsı félév után a képviselı-testület visszatér a
támogatásokra, és a költségvetési helyzet tükrében dönt arról, hogy tud-e felszabadítani
támogatásokra a zárolt összegbıl.
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a civil szervezetek pályázati formában történı támogatása elvetésre
kerül?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elsı félévben nem pályázhatnak.
KROKAVECZ LÁSZLÓ szeretné, ha véglegesen nem kerülne elvetésre ez a lehetıség.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a döntéstıl függetlenül ebben az évben is kérik a civil szervezeteket
arra, hogy adjanak tájékoztatást tevékenységükrıl, tagságukról, a felhasznált támogatási
összegekrıl. A beszámolókból a képviselı-testület átfogó képet kap a szervezet tényleges
mőködésérıl.
CSATÁRI LAJOS ha jól értelmezi az elhangzottakat, akkor a civil szervezetek rendezvények
szervezésére csak a második félévben nyújthatják be pályázataikat.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ igen, amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy félévre zárolja a
támogatási összeget.
Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátotta a támogatásokra vonatkozó javaslatát: az
egyházak, a MEDOSZ Sportkör, az alapfokú mővészeti oktatás, és az egészségügyi ellátáshoz
félévre határozza meg a képviselı-testület a támogatás összegét, a többi összeget fél évre
zárolja, és a határozati javaslat 11. pontját módosítja. Az elsı félév után visszatérnek a nem
normatív céljellegő támogatásokra.
Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával elfogadta a
módosító javaslatot.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a koncepció elfogadása elıtt kéri a képviselı-testületet, hogy
határozattal döntsön a személyi juttatások csökkentésérıl, valamint a létszámcsökkentésrıl.
Ismertette az intézményeket érintı kiadáscsökkentı intézkedéseket: Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában személyi juttatás 7.674 ezer forint, 3 fı, Óvodai Egység személyi juttatás
4.622 ezer forint 3 fı, Területi Gondozási Központ személyi juttatás 1.421 ezer forint, 1 fı,
Kenderes Város Vízmő személyi juttatás 2.929 ezer forint, 2 fı, Általános Iskola személyi
juttatás 8.542 ezer forint, 4 fı, Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium személyi
juttatás 13.777 ezer forint, 8 fı, összes személyi juttatás 38.965 ezer forintot jelent, a járuléka
ennek 10.521 ezer forint, ez összesen 49.486 ezer forint. Ez havi átlagban önkormányzati
szinten 3.247 ezer forint megtakarítást eredményez. Tisztába kell lenni azzal, hogy ezekkel a
megtakarításokkal 2011-ben még nem tudnak számolni, hiszen a létszámcsökkentéssel érintett
munkavállalók juttatásait ki kell fizetni. Úgy gondolja, hogy amennyiben a képviselı-testület
2007-ben az általa kidolgozott intézkedéseket megtette volna, akkor jelenleg nem tartanának
itt. Az ebtartásról szóló rendelet tárgyalásakor nem tért ki a gyepmesteri állás betöltésére.
Kérte a képviselı-testületet, hogy engedélyezze 1 fı közalkalmazott alkalmazásával a
gyepmesteri munkakör betöltését. Tájékoztatásul elmondta, hogy Koszta Csaba látná el a
gyepmesteri feladatokat, az İ közremőködésével sikerült megfelelı helyiséget biztosítani az
ebeknek. A gyepmesteri munkakört közalkalmazotti jogviszonyban látja el. Megköszönte
Mikola Istvánné áldozatos munkáját, amit a kóbor ebek elhelyezése érdekében tett. A kóbor
ebek elszállítása sokkal magasabb költséget jelentene az önkormányzatnak, mint a jelenlegi
megoldás. A gyepmester gondoskodna a közterületen elhullott állatok begyőjtésérıl, a
konténer felügyeletérıl is.
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A telephelyre szállított állatok etetését a Központi Konyhánál keletkezı ételmaradékkal
tudják biztosítani. A helyiség bérleti díjáért 15.000,- Ft/hó bérleti díjat fizetnek, további
költségként jelentkezik még az alkalomszerő oltás és altatás állatorvosi költsége.
Kérte a képviselı-testületet, hogy szavazzanak a gyepmesteri státusz engedélyezésérıl.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 257/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
gyepmesteri státusz engedélyezésérıl
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete engedélyezi
2011. január 1. napjától egy közalkalmazotti gyepmesteri státusz
betöltését.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
értesülnek.–
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, hogy a létszámcsökkentésrıl a képviselı-testület külön
határozatban döntsön.
CSATÁRI LAJOS: a létszámcsökkentéssel kapcsolatban elhangzott a személyi juttatás
megtakarítási összege és az adott személyek száma is. Érdeklıdött, hogy az összegekhez
kapcsolt létszámokkal az intézményvezetık egyetértettek-e, és végre tudják-e azokat hajtani.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Polgármesteri Hivatal, Óvodai Egység, Területi Gondozási Központ,
és a középiskola esetében realizálható az elvárt megtakarítás. A vízmő esetében az
intézményvezetı nem lát esélyt a további létszámcsökkentésre, hiszen az idıközben
megüresedett álláshelyeket nem töltötte be. Jelenleg a vízmőnél a 28 fı engedélyezett
létszámból 21 fı van betöltve. A legnagyobb gond az általános iskolánál jelentkezik. Az
oktatási intézményeknél a határidı szeptember 1., ezért ismételten meg kell nézni, hogy
milyen más lehetıségek
vehetık még számításba a kiadáscsökkentı intézkedések
végrehajtásánál.
CSATÁRI LAJOS számára még nem tisztázódtak le ezek a számok, és a hallottak alapján úgy
tőnik, hogy nem minden intézményben sikerült megbeszélni a lehetıségeket. Az
intézményvezetıknek nagyon felelısségteljes döntéseket kell meghozni akkor, amikor
emberek megélhetésérıl döntenek. Elbizonytalanítja, hogy három intézmény esetében
kérdések vannak, ezért ilyen formában nem tudja támogatni az elıterjesztést. Úgy gondolja,
hogy a képviselı-testületnek tisztába kell lenni azzal, hogy az általános iskolánál mi várható.
Ez a folyamat több év eredménye, három évvel ezelıtt már volt egy próbálkozás, akkor kellett
volna alkalmazkodni és megvizsgálni a folyamatot. Úgy gondolja, hogy mindent meg kell
tenni azért, hogy ne kerüljön egyetlen egy ember sem az utcára. Elsısorban a természetes
fluktuációt kell kihasználni, másodsorban a nem megfelelı munkafegyelmő,
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munkateljesítményő dolgozók esetében kell intézkedni. Személy szerint nagyon sajnálná, ha a
létszámcsökkentés következtében csökkenne a szolgáltatás színvonala. A település lakosai
közül jó néhány embernek az a véleménye, hogy a legnagyobb megtakarítást a Polgármesteri
Hivatal tekintetében lehetne elérni. Jellemzı megközelítés, hogy igazából a köztisztviselıi
létszámból kellene csökkenteni, nem pedig a közszolgáltatást ellátó közalkalmazotti
létszámból.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szeretné tisztázni azt, hogy a köztisztviselık is közfeladatot látnak el.
Az utóbbi idıben sok olyan feladatot és hatáskört kaptak az önkormányzatok, amelyeket a
köztisztviselıknek kell ellátni. Gondot okoz a szabadság kiadása is, hiszen egyszerően annyi a
határidıs és azonnal intézkedést igénylı feladat, ami folyamatos jelenlétet igényel a
köztisztviselıktıl. Úgy gondolja, hogy egy kívülálló nem biztos, hogy le tudja mérni annak a
feladatnak a súlyát, amit a köztisztviselık végeznek. A hatósági feladatok ellátása során
nagyon sok esetben kénytelenek negatív döntéseket hozni, ami nem éppen népszerő feladat. A
közszereplés sajnálatos velejárója, hogy esetenként a negatív döntéseket is meg kell hozni.
Véleménye szerint valamennyien nagyon nehezen, és fájó szívvel döntenek az emberek
munkahelyérıl. A létszámcsökkentés végrehajtásánál arra kérte az intézményvezetıket, hogy
döntésüknél a humánumot helyezzék elıtérbe.
DR. GASZPARJAN KAREN elmondta, hogy Területi Gondozási Központ mellett a
Polgármesteri Hivatal az az intézmény, ahol már január 1-jétıl megkezdik a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az elvárt költségmegtakarítás
azonban 2011-ben még teljes egészében nem realizálódik, a felmentési és végkielégítési
összegek kifizetése miatt. Az általános iskola és az óvoda esetében csak szeptember 1-i
idıponttal lehet megkezdeni a létszámcsökkentést.
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint alapvetıen a foglalkoztatási szerkezettel van probléma.
Ma Magyarországon egy millió munkahely hiányzik. Nem azt mondja, hogy sok a
köztisztviselı és a közalkalmazott, hanem azt, hogy kevés a konkrét, piacképes
termelımunkát végzı ember, aki a gazdaság fejlıdését és a pénzügyi stabilitást elı tudná
segíteni. A köztisztviselık tekintetében úgy gondolja, hogy a szervezet átalakítás is azt a célt
szolgálja, hogy csökkenjen ez a köztisztviselıi kar, és az egyablakos ügyintézés elve is
szintén ezt hivatott szolgálni. Hangsúlyozta a gazdaságfejlesztési koncepció szerepét, és a
megfelelı oktatási színvonal biztosításának szükségességét. Jelenleg a munkaerıpiacon
meghirdetett adminisztrátori állásra több száz jelentkezés érkezik, ezzel szemben a mőszaki
szakembereket, szakmunkásokat több hónapon keresztül kell keresni.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte a képviselı-testületet, hogy a koncepció elfogadása elıtt külön
határozattal döntsenek a létszámcsökkentésrıl.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4 fı támogató szavazatával és két fı
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 258/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
az önkormányzati intézményeknél végrehajtandó létszámcsökkentésekrıl

- 18

-

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési
szervek vonatkozásában az alábbi rendszeres személyi juttatás
csökkentését írja elı azzal, hogy a kapcsolódó létszámcsökkentésre,
illetve szervezési döntésre a költségvetési szerv vezetıje tegyen
javaslatot 2010. december 31-éig.
Költségvetési szervek Személyi juttatás Járulékok Összesen
Polgármesteri Hivatal
7.674
2.072
9.746
Óvodai Egység
4.622
1.248
5.870
Területi Gond. Központ
1421
384
1.805
Kenderes Város Vízmő
2.929
791
3.720
Általános Iskola
8.542
2.306
10.848
Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium 13.777.
3.720
17.497
Összesen:
38.965
10.521 49.486
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben
4./ Óvodai Egység intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 60.
5./ Területi Gondozási Központ intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 58.
6./ Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje, Kenderes, Szent I. út 56.
7./ Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, Szent I. út 34.
8./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója Kenderes,
Szent István út 27.
értesülnek.–
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra bocsátotta Kenderes Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját az elhangzott módosításokkal, illetve kiegészítésekkel.
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 259/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta, és elfogadta
az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
Az önkormányzati feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében a 2011. évi költségvetési
rendeletet a következı szempontok figyelembevételével kell elkészíteni:
1./ Meg kell vizsgálni az önkormányzat által kötelezıen ellátott feladatokat a
gazdaságosabb mőködtetés, valamint az ellátott nem kötelezı feladatokat a további
feladatellátás megszüntetése céljából.
intézményvezetık, polgármester
Felelıs:
Határidı:
2010. 12. 31.
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2./ A 2011/2012-es tanévre vonatkozóan az osztály és csoportlétszámokat a
közoktatási törvény szerinti maximális létszámhatárokig fel kell tölteni,
gondoskodni kell az osztály és csoportösszevonásokról.
Felelıs:
közoktatási intézmények vezetıi, polgármester
Határidı:
2011. 06. 30.
3./ Az 1./ ponttal összhangban felül kell vizsgálni a közoktatási intézményekben a
pedagógus dolgozók létszámát, a szükséges létszámcsökkentést a Képviselıtestület elé kell terjeszteni.
Felelıs:
közoktatási intézmények vezetıi, polgármester
Határidı:
2011. 06. 30.
4./ Felül kell vizsgálni a költségvetési szerveknél foglalkoztatott (nem pedagógus)
köztisztviselıi és közalkalmazotti létszámot és az esetleges létszám csökkentésre
javaslatot kell tenni és az a Képviselı-testület elé kell terjeszteni.
jegyzı, költségvetési szervek vezetıi
Felelıs:
Határidı:
2010. 12. 31.
5./ A költségvetési rendelet tervezetét egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti
és Mőködési Szabályzatban elıírt fórumokkal, testületekkel.
Felelıs:
jegyzı
Határidı:
2011. 02. 14.
6./ Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a mőködıképesség
megırzésére, a bevételek teljes körő feltárására, pályázati lehetıségek
kihasználására, a racionális mőködés biztosítására.
Felelıs:
jegyzı, költségvetési szervek vezetıi
Határidı:
2011. 02. 01.
7./ A bevételek tervezésénél a központi költségvetési források és a felhalmozási saját
bevételek ténylegesen realizálható összegével kell számolni. Mőködési bevételek
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
a./ Az intézményi mőködési bevételeket a 2010-es teljesítésük 3,5%-kal emelt
összegével kell megtervezni.
b./ Az önkormányzati sajátos mőködési bevételeket (az átengedett személyi
jövedelemadó kivételével) a 2010-es teljesítésük 3,5%-kal emelt összegével
kell megtervezni.
c./ Mőködési célú támogatásértékő bevételek és átvett pénzeszközök a 2010-es
teljesítés szintjén tervezhetıek. A közcélú foglalkoztatás megszőnése miatt
támogatásértékő mőködési bevételként kell megtervezni az új nemzeti
közfoglalkoztatási program alapján foglalkoztatottak után járó támogatást.
d./ A 2011-es év folyamán képzıdı többletbevételeket az elérésükhöz szükséges
kiadások elıirányzatának megteremtésére kell fordítani, a fennmaradó
többletbevételbıl a szállítói számlák állományát kell csökkenteni.
8./ A költségvetés tervezése során a bázisszemlélet alkalmazandó. A 2010. évi
teljesítésbıl kiindulva, a szerkezetváltozásokkal és a szintrehozásokkal korrigálva
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kell megállapítani az intézmény alap elıirányzatait az intézmény részére járó
normatív állami hozzájárulással és normatív, kötött felhasználású támogatással
felülrıl korlátos tervezési szemlélet érvényesítése mellett. E tervezési szemlélet
érvényesítésétıl csak kivételes méltánylást érdemlı körülmény felmerülése esetén
lehet eltekinteni, melyrıl a Képviselıtestületet tájékoztatni kell. A
szerkezetváltozás és szintrehozás nem eredményezheti a korábbi években hozott
testületi
döntésekkel
módosított
létszámkeret
növekedését,
kivéve
feladatnövekedés esetén.
költségvetési szervek vezetıi
Felelıs:
Határidı:
2011. 01. 20.
9./ A részletes költségvetési kiadások kidolgozása – figyelembe véve a
szerkezetváltozásokat és a szintrehozásokat - az alábbi részletes szabályok alapján
történik:
a./ A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban foglaltak alapján
kell eljárni, a megállapított létszámkeret figyelembevételével.
b./ A jóváhagyott létszámcsökkentéshez kapcsolódó személyi juttatások és
járulékaik 2011-es költségvetési évet érintı összegét meg kell tervezni, a
2012-es költségvetési évet érintı kiadásokat pedig be kell mutatni.
c./ A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell
megállapítani.
d./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak
a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó
pótlékok állapíthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplı
legkisebb mérték figyelembe vételével. Pedagógus szakkönyv vásárlás
támogatása nem tervezhetı.
e./ Kenderes Város Önkormányzata intézményeiben foglalkoztatott
munkavállalók részére étkezési hozzájárulást nem biztosít. A
köztisztviselık részére, a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/F. §-a alapján a kötelezıen biztosítandó cafeteria
juttatás minimális mértékét szabad tervezni.
f./ A személyi juttatásokat személyekre lebontva kell megtervezni, az egyes
kiadási elemeket részletesen be kell mutatni.
g./ A munkaadót terhelı járulékokat a jogszabályi mértékekkel szükséges
tervezni.
h./ A dologi kiadások tervezése során
- a szerzıdésen alapuló dologi kiadások a szerzıdések szerinti
összegben,
- az egyéb (mennyiségi mutatóhoz nem kapcsolható) dologi kiadások
esetében maximum a 2010. évi teljesítés 3,0%-kal növelt összegével
tervezhetık.
i./ A további mőködési célú kiadások tervezésekor az alábbiak szerint kell
eljárni:
- ellátottak pénzbeli juttatásai és az önkormányzat saját döntése
alapján biztosított szociális ellátások összege a 2010-es teljesítés
3,0%-os növeléssel tervezhetı;
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a központi forrásból támogatott szociális ellátások elıirányzatát az
ellátottak becsült száma alapján kell megtervezni;
a mőködési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékő kiadások a
2010-es teljesítés szintjén tervezhetıek.

j./ A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat,
felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell
elsıdlegesen számításba venni. A felhalmozási kiadások tervezésénél
szigorúan be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak
felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati szinten
egyensúlyban kerülhet be a költségvetésbe.
k./ A dologi kiadások megtakarításából származó elıirányzat megtakarítást
elsısorban a megtakarítás érdekében felmerült ráfordítások fedezetére kell
megtervezni. A 2011-es év folyamán a megtakarítás fennmaradó részét a
szállítói tartozások kiegyenlítésére kell fordítani.
Felelıs:
Határidı:

költségvetési szervek vezetıi
pénzügyi és városgazdálkodási osztályvezetı
2011. 01. 30.

10./ Kenderes Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés tervezése során 2 000,ezer Ft általános tartalékkal számol.
11./ Kenderes Város Önkormányzata 2011-es költségvetésébe nem normatív
céljellegő támogatást csak mőködési célra tervez. Az egyházak, a MEDOSZ
Sportkör, a Korda Vince Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és az
egészségügy támogatásának 50%-át, míg a fennmaradó támogatások
elıirányzatának teljes összegét a Képviselı-testület zárolja. A támogatások
zárolásának feloldására második félévben az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának megítélése után a megítélt és a
megigényelt támogatás arányában kerülhet sor.
Felelıs:
polgármester
2011.07.31.
Határidı:
12./ A költségvetési szerv kapacitás-kihasználtságát minden költségvetési szerv
vezetıje köteles biztosítani, amennyiben nem biztosítható, intézkedést kell
kezdeményeznie a Képviselı-testület felé.
Felelıs:
költségvetési szervek vezetıi
Határidı:
folyamatos
13./ A költségvetési szerveknél elsıdlegesen egyéb ellátással (pl.: nyugdíj) nem
rendelkezık foglalkoztatásával kell a feladatokat ellátni.
Felelıs:
költségvetési szervek vezetıi
Határidı:
folyamatos
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14./ A Kenderesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetési
koncepcióját Kenderes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési
koncepciója 813,-ezer Ft bevétellel és 813,-ezer Ft kiadással, hiány nélkül
tartalmazza.
15./ A költségvetés tervezéséhez szükséges 2011.évi díjakat ki kell dolgozni és a
Képviselı-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra:
a.) víz és szennyvíz szolgáltatás díjáról;
b.) kegyeleti szolgáltatás díjának megállapításáról;
c.) élelmezési nyersanyagnorma valamint az intézményi térítési díjak
meghatározásáról;
d.) önkormányzati lakások lakbérének, önkormányzati tulajdonú helyiségek
bérleti díjának emelésérıl szóló elıterjesztéseket.
Felelıs:
a.-c.)pontok tekintetében az érintett költségvetési szervek
vezetıi
d.) pont esetében a Polgármesteri Hivatal ügyintézıje
Határidı:
az összes pont esetében 2010. december 31.
A Területi Gondozási Központ ellátottjainak intézményi térítési
díjainak esetében 2011. március 31.
16./ Kenderes Város Önkormányzata 2011-es költségvetését mőködési költségvetési
hiánnyal tervezi. A költségvetési szervek eredeti elıirányzatainak összegét a
betervezésre kerülı mőködési hiány összegével egyezı mértékben zárolni kell. A
zárolás a költségvetési szerveket eredeti mőködési kiadási elıirányzataik
arányában kell érintse. A költségvetési szervek költségvetésén belül a mőködési
kiadási elıirányzatok közül a személyi juttatás, a munkaadókat terhelı járulékok
és a dologi kiadások kiemelt elıirányzatából kell a költségvetési szervre jutó
mőködési hiányt zárolni. A kiemelt mőködési kiadási elıirányzatok között azok
eredeti elıirányzatainak arányában kell a zárolást végrehajtani. A zárolás
feloldására, illetve részleges feloldására és a hiányból még fennmaradó
elıirányzatok törlésére az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési
önkormányzatok támogatása megítélésének (tervezett hiányhoz viszonyított)
arányában kerülhet sor Képviselı-testületi döntés alapján.
17./ Kenderes Város Önkormányzata mőködıképességének biztosítása érdekében a
2011.évi költségvetési hiány fedezésére hitel felvételét tervezi és pályázatot nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı települési önkormányzatok
támogatására.
Felelıs:
polgármester
Határidı:
2011. 04. 20
18./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhívja a költségvetési
szervek vezetıinek figyelmét arra, hogy a költségvetésük megtervezésénél
fokozott felelısséggel és nagy körültekintéssel járjanak el, legyenek partnerek a
költségvetési hiány elfogadható szintre szorításában, tekintettel a normatív
támogatások és az egyéb önkormányzati saját források jelentıs csökkenésére.
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19./ A nem rendszeres személyi juttatásokat valamennyi költségvetési szervnek
kifizetés elıtt az alapbizonylatokat engedélyeztetni kell. A kifizetések
engedélyezésére a jegyzı, távollétében az általa ellenjegyzéssel megbízott
személyek jogosultak. Engedélyeztetés nélkül nem rendszeres személyi juttatás
nem fizethetı ki.
Felelıs:
költségvetési szervek vezetıi
Határidı:
2011. 01. 01-tıl folyamatos
20./ Amíg a képviselıtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester
jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megilletı bevételeknek a hatályos
jogszabályok szerinti beszedésére és az elızı évi intézményi feladatellátást
szolgáló kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
Felelıs:
polgármester
Határidı:
2011. 02. 15
Errıl:
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben;
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben;
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben;
4./ Költségvetési szervek vezetıi, Helyben
5./ Vári Imre könyvvizsgáló, Szolnok
6./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kenderes;
értesülnek.-

12. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a
Elıterjesztés a 2011. évi ellenırzési terv jóváhagyásáról
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi Bizottság az ellenırzési tervet megtárgyalta, melyet
elfogadásra javasol a Képviselı-testületnek.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 260/2010.(XII.13.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi ellenırzési ütemtervének
elfogadására
-

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Kenderes Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi belsı ellenırzési ütemtervét a
határozat melléklete szerint.

-
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Errıl értesülnek:
1./Kenderes Város polgármestere
2./Kenderes Város Önkormányzat képviselı-testület tagjai
3/ Kenderes Város jegyzıje
4./Kenderes Város belsı ellenıre
5./ Irattár

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
Elıterjesztés a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapján képezı 2011. évi célok
meghatározására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı igen szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 261./2010.(XII.15.) Kt. számú h a t á r o z a t
a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 2011. évi célok meghatározásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a köztisztviselık
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények
alapját képezı 2011. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:

1./

A képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködésének biztosítása.

2./

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak
maradéktalan végrehajtása a takarékos gazdálkodás követelményének
figyelembevételével.

3./

A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz
kapcsolódva kell kialakítani. Gondoskodni kell a költségvetési koncepció,
költségvetési javaslat és beszámolók határidıre történı elkészítésérıl.

4./

A pénzügyi gazdálkodás során törekedni kell az önkormányzat
fizetıképességének megırzésére, a pénzügyi egyensúly és mőködıképesség
megtartására.

5./

Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával
növelni kell az adóbevételeket.
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6./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények belsı ellenırzési tervének
ütemezett végrehajtása, szakmai és pénzügyi tevékenységük folyamatos
figyelemmel kísérése, segítése.

7./

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött Együttmőködési
Megállapodásban foglaltak maradéktalan betartása.

8./

A beruházások és felújítások lebonyolítása során kiemelt fontosságú a
költségek helyes meghatározása, a mőszaki és pénzügyi feladatok határidıre
történı teljesítése, a gazdaságossági szempontok kiemelt érvényesítése.

9./

A közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítása.

10./

Az Európai Uniós és hazai pályázati lehetıségek átfogó feltérképezése, s
ezeknek az önkormányzat által történı minél szélesebb körő hasznosítása és
kihasználása.

11./

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közszolgáltatások körébe tartozó
intézmények és szolgáltatások színvonalának emelését és a szolgáltatásokat
igénybe vevı polgárok megelégedettségének javítását.

12./

Folyamatosan keresni kell a munkaerıpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel
kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetıségét.

13./

Kiemelt figyelmet kell fordítani a helyi rendeletek, határozatok
hatályosulásának folyamatos vizsgálatára, a szükséges módosítások idıbeni
elıterjesztésére,
valamint
az
önkormányzati
normák
folyamatos
jogharmonizációjára.

14./

Fokozott figyelmet kell fordítani a képviselı-testületi határozatokban
meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtására, és a határidık pontos
betartására.

15./

Az önkormányzat által fenntartott intézmények mőködésének, gazdálkodási
tevékenységének segítése, az együttmőködési megállapodásban foglaltak
maradéktalan betartása.

16./

Szakmai közremőködés a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési
Társulás munkájában.

17./

Az Észak-alföldi Régió ivóvízminıség-javító Program II. ütemében való
részvétellel kapcsolatos feladatok.

18./

A hivatali ügyintézés korszerősítésével összefüggı feladatok kiemelt kezelése,
különös tekintettel az informatikai fejlesztések idıarányos végrehajtására.
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19./

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási
feladatainak ellátása az együttmőködési megállapodás alapján.

20./

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek következetes alkalmazása és
betartása, a hatósági ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának
javítása, az ügyintézési határidı rövidítése.

21./

A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés, törvényes és szakszerő hivatali
mőködés követelményeinek megtartása.

22./

A köztisztviselık szakmai felkészültségének további javítása, képzésük,
továbbképzésük feltételeinek biztosítása.

23./

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
elıírásainak gyakorlati érvényesítése

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben
3./ Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi, Helyben
értesülnek.–

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
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzat Idısek Tanácsának létrehozásáról
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
legutóbbi ülésén megvitatásra került az elıterjesztés. A bizottság úgy foglalt állást, hogy az
Idısek Tanácsának létrehozásához további egyeztetı munka szükséges, így javasolja a
napirend elnapolását a részletes elıkészítés és a szükséges egyeztetések elvégzésének idejére.
Javasolta, hogy a Képviselı-testület a késıbbikben döntsön a Tanács létrehozásáról.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett, és 6 fı egyhangú szavazatával az
alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 262/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
Kenderes Város Önkormányzata Idısek Tanácsa létrehozásának elnapolásáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
Kenderes Város Önkormányzata Idısek Tanácsa létrehozását – a részletes
elıkészítés és a szükséges egyeztetések elvégzésének idejére – elnapolja.
A Képviselı-testület az Idısek Tanácsa létrehozásáról a késıbbiekben dönt.
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Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

15. 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 Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvíz minıségjavítás
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtására és a beruházás finanszírozására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 263/2010.(XII. 15.) Kt. számú határozata
A Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia
Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtására és a beruházás finanszírozására
1.

A Képviselı-testület jóváhagyja, hogy a Karcag-Kenderes Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív
Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció
második fordulójára nettó 602 764 286 Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad:
81,55%)

2.

Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára.

3.

A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített
mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 111 219 429 Ft
önrészbıl - amely tartalmazza az EU Önerı Alap támogatást és a hitelt is - a rá esı
összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 18,45%)

Település

A saját forrás finanszírozása (Ft)
Saját
Önerı
forrás
Önerı
Hitel
tám.
összesen

Karcag

69 561 134

41 736 680

27 824 454

0

Kenderes

41 658 295

24 994 977

0

16 663 318

Összesen

111 219 429

66 731 657

27 824 454

16 663 318

-
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Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani.

Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester
Határidı: 201012. 31
E r r ı l értesülnek:
1. Kenderes Városi Önkormányzat Képviselı-testület tagjai, lakhelyeiken
2. Karcag Városi Önkormányzat, Dobos István 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. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi
Iroda, Lakatos István irodavezetı (5000 Szolnok, Kossuth tér 1.)
6. Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
- Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, - Mőszaki csoport, helyben
16.)
Egyebek
a.)
A
Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési
mőködtetésére kötött megállapodás módosításáról

Társulás

létrehozására

és

Kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 264/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl
kötött megállapodás módosításáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Tt.), 4.§ (1) bekezdése b) pontja,
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.)
8.§ (2) bekezdése a) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
100/L.§ (3) bekezdése b) pontja és 100/L.§ (4) bekezdése, valamint az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.) 72.§ (9) bekezdése
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı Testülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását és
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2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
3. Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Pádár Lászlóné
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás
aláírására.
Határidı: 2010. december 31.
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete tagjai, Helyben
2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképzés-szervezési Társulás
Elnöke, Szolnok, Kossuth L. út 2.
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

b.)
Elıterjesztés stratégiai együttmőködési megállapodás megkötésére az Aditus Zrt-vel
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Aditus Zrt-vel 2007. óta áll az önkormányzat szerzıdéses
viszonyba, amely pályázat figyelésre, írásra, illetve tanácsadásra vonatkozik. A szerzıdés
december 31-én lejár. Tárgyalást folytatott a cég igazgatójával, és egy stratégiai
együttmőködési megállapodás megkötésében egyeztek meg, amely nem tartalmaz havi
díjazást, ugyanakkor az egyéb kedvezı feltételeket továbbra is biztosítja. Amennyiben lesz
olyan pályázat, amelyet célszerő lesz kihasználni, akkor sikerdíjért el tudják vállalni a
pályázat megírását. A fentieket figyelembe véve javasolja a Képviselı-testületnek a stratégiai
együttmőködési megállapodás megkötését.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy tudja, hogy a Polgármesteri Hivatal részérıl aljegyzı úr volt a
kapcsolattartó a céggel. Javasolta, hogy továbbra is legyen olyan személy, aki folyamatos
kapcsolatot tart az Aditus Zrt-vel.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kapcsolatot a jövıben új alapokra fogják helyezni, amelynek része
állandó kapcsolattartó személy megjelölése is.
CSATÁRI LAJOS: érdeklıdött, hogy a megállapodásban szereplı sikerdíj mértéke mennyire
mondható átlagosnak?
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: inkább átlag alatti a mértéke.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 265./2010. (XII.15.) Kt. számú határozata
stratégiai együttmőködési megállapodás megkötésére az Aditus Zrt-vel
Kenderes Város Önkormányzata az Aditus Zrt-vel történı stratégiai együttmőködési
megállapodás megkötésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta. A megállapodás
megkötésére megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. A megállapodás hatályba
lépésével egyidejőleg a 2007 május 02-án kelt, a céggel (illetve annak jogelıdjével)
kötött megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı felbontását kezdeményezi.
Az ezzel kapcsolatos felbontási nyilatkozat aláírásával megbízza Pádár Lászlóné
polgármestert.
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Aditus Zrt. 1054 Budapest Báthori u. 3.
é r t e s ü l n e k.

c.)
Elıterjesztés a zöldség, gyümölcs, savanyúság beszállítójának kiválasztásáról 2011.
január 1. és 2011 február 28. közötti idıszakra
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: valamilyen szinten ı is érintett a zöldség beszállításban, így ı is
szóba jöhetne. Kijelenti, hogy amíg ı a jelenlegi tisztségében van, semmilyen módon – még
közvetett módon sem - kíván egyik konyhára sem beszállítani. Pozitívnak tartja, hogy a
közbeszerzési törvény szabályozásának módosításával lehetıség nyílik a helybeli termelık
beszállítására is. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati konyhákat minél szélesebb
körben tudják helyi áruval ellátni. Javasolja, hogy szerzıdéskötéskor a mindenkori nagybani
ár legyen a mérvadó.
CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy adott-e más beszállító árajánlatot, továbbá hangsúlyozta
a helyi termelık bekapcsolódásának fontosságát.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kértek más beszállítótól is árajánlatot. Megkeresésükre választ nem
kaptak.
DR GASZPARJAN KAREN: az okoz problémát, hogy napi szinten változnak a zöldséggyümölcs árak, és a beszállítók nem szívesen kötnek szerzıdést a beszállításra, a
kiszámíthatatlan árak miatt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:

-
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Kenderes Város Önkormányzatának 266/2010. (XII.15.) Kt. számú határozata
a zöldség, gyümölcs, savanyúság beszállítójának kiválasztásáról 2011. január 1 és
2011. február 28 közötti idıszakra
Kenderes Város Önkormányzata az ellátás biztosítása érdekében 2011. január 1-tıl
2011. február 28-ig 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
é r t e s ü l n e k.

d.)
Elıterjesztés a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium gazdálkodási
jogkörének megváltoztatásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 267/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
Kenderesi Szakiskola, Szakiskola és Kollégium önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szervnek történı besorolásáról
1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az irányítása
alatt álló Kenderesi Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban:
költségvetési szerv) besorolását önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervre
változtatja 2011. január 01-i hatállyal. Kenderes Város Önkormányzata a költségvetési
szerv gazdálkodásért felelıs szervezeti egységében 1 fı gazdaságvezetıi és 1 fı
könyvelıi álláshelyet engedélyez.
Felelıs:
igazgató, jegyzı
Határidı:
2010.12.31.
2./ Az elızı pontban meghatározottakkal egyidejőleg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Városgazdálkodási Osztályán 1 fı álláshely megszőnik.
Felelıs:
jegyzı
Határidı:
2010.12.31.
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3./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a költségvetési szerv
igazgatóját és a jegyzıt, hogy az átalakítással kapcsolatos szervezési és adminisztratív
feladatokat végezzék el.
Felelıs:
igazgató, jegyzı
Határidı:
2010.12.31.

Errıl:
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben;
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben;
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben;
4./ Pardi Sándor igazgató, Helyben
értesülnek

e.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatásként elmondta, hogy Dr Pintér Sándor belügyminiszter
úrhoz írott levelére választ kapott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendır-Fıkapitányság
vezetıjétıl, Dr Simon Tamás dandártábornok úrtól. A levelet a helyi újságban is megfogják
jelentetni.
CSATÁRI LAJOS: megkapták a karcagi Rendırkapitányság vezetıjének tájékoztatását a
2010. októberben és novemberben történt bőncselekményekrıl, amely nem tartalmaz
Kenderes vonatkozásában rongálást. Ezzel nem ért egyet, hiszen az ı gépkocsiját ebben a
hónapban rongálták meg ismeretlenek.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: december 10-i dátummal írt levelet Dr Simon Tamás r.
dandártábornok úr, aki közölte, hogy belügyminiszter úr személyes körülményeire való
tekintettel december 10-i dátummal megszüntette fıkapitányi megbízását, és ezzel egyidıben
a rendırség más területén, fontos feladat végrehajtásával bízta meg. Fıkapitányi
megbízásának ideje alatt a település vezetıitıl és választott képviselıitıl kapott támogatásért,
a rendırségnek nyújtott segítségéért köszönetét fejezte ki.
f.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a karcagi Kátai Gábor Kórház ismételten életre hívja a kórház
Felügyelı Tanácsát. Karcag Város Polgármestere a Felügyelı Tanács létszámát 9 fıben
határozta meg, melybıl 2 fı tagot a környékbeli, a kórház felvételi területébe tartozó
önkormányzatok delegálhatnak. Amennyiben az önkormányzat élni szeretne azzal a
lehetıséggel, hogy valakit a Tanács munkájába delegál, akkor december 31-ig tegye meg.
Amennyiben a környékbeli önkormányzatok 2-nél több fıt delegálnak a Tanácsba, akkor
Karcag Város Képviselı-testülete dönti el, melyik 2 fı lesz tagja a megalakuló Felügyelı
Tanácsnak. Kérte a Képviselı-testület tagjainak véleményét ezzel kapcsolatban.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: javasolta, hogy polgármester asszony személyes döntése legyen,
hogy delegál-e személyt a Felügyelı Tanácsba.
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A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
g.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat értesítette az
önkormányzatot, hogy a decemberi hónapban küldöttválasztó fórumokat tart a mőködési
területén gazdálkodó földingatlan-tulajdonosok, vagy használók javaslatai alapján. Az
önkormányzat, mint földingatlan-tulajdonos 1 fı küldöttet jelölhet a Társulat
küldöttgyőlésébe. Javasolta, hogy Fodor Imrét, a Polgármesteri Hivatal fıtanácsosát delegálja
az önkormányzat a Társulatba.
Más javaslat nem volt.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 268/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatba történı delegálásról
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagykunsági
Vízgazdálkodási Társulatba Fodor Imre fıtanácsost delegálja.
Errıl: 1./ Fodor Imre fıtanácsos, Helyben
2./ Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat Karcag, Kisújszállási út 30. 5300
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
é r t e s ü l n e k.

h.)
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatást adott a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl:
-

-

-

november 29-én tárgyalt Galló Ferenc úrral, az ADITUS Zrt ügyvezetıjével, akivel
megállapodtak, hogy 2011. január második felében a helyi vállalkozóknak,
ıstermelıknek tájékoztatást fognak tartani a Széchenyi terv és egyéb vidékfejlesztési
pályázatok nyújtotta lehetıségekrıl.
részt vett jegyzı úrral az óvodások és az alsó tagozatos iskolások mikulásnapi
rendezvényén,
december 5-én rendezték meg Bánhalmán a Mikulás Kupát a szociális otthon lakói és
az általános iskolás gyermekek részvételével, ahol nagyon hangulatos rendezvényen
vett részt,
a Víztársulat szakembereivel egyeztettek a Sóút alatt átmenı csatorna kotrásáról,
folyamatosan egyeztetett az intézmények vezetıivel a 2011. évi költségvetés
tervezésével kapcsolatban. Az önkormányzat intézményeit jegyzı úrral közösen
meglátogatták.

-

-

-

-
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december 9-én a Területfejlesztési Tanács ülésén volt. A Megyeházán bemutatta
jegyzı urat Fıjegyzı Asszonynak és a Közigazgatási Hivatal munkatársainak.
Ugyanezen a napon Kétpón az EC KFT év végi rendezvényen vettek részt, majd
Tiszatenyın Tállai András államtitkár úr tájékoztatóját hallgatták meg a jövı évi
költségvetésrıl és az önkormányzatok lehetıségeirıl,
december 10-én a Közigazgatási Hivatal szervezésében jegyzı úrral értekezleten
vettek részt, ahol felhívták a figyelmet a versenyjog szabályainak maradéktalan
betartására, majd a kistérségi társulások alakuló üléseinek szabályszerőségérıl
hallgattak meg tájékoztatót.
Ugyanezen a napon tárgyalást folytattak alpolgármester úrral és jegyzı úrral egy
befektetıvel munkahelyteremtı beruházás megvalósításáról,
december 11-én a Középiskola megünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, amelyen
képviselte az önkormányzatot,
december 14-én a kazah nagykövet meghívásának tettek eleget, melyet a függetlenség
napja tiszteletére rendeztek
a mai napon pedig a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás soros ülésén vettek részt
jegyzı úrral.

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete meghallgatta Pádár Lászlóné
polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatóját, és 6 fı
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 269/2010.(XII.15.) 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 elfogadott.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a munkahelyteremtés érdekében folyamatosan tárgyalnak, keresik a
lehetıségeket. Konkrét eredményekrıl még nem tud beszámolni, mert a vállalkozók várják a
januári pályázati kiírásokat.
2012. márciusáig van az önkormányzatnak szerzıdése a Kisújszállási VGV KFT-vel a szilárd
hulladékszállításra. A KFT képviselıivel történt egyeztetés során kezdeményezte a szerzıdés
közös megegyezéssel történı felbontását, melyet a cég képviselıi feltételekhez kötöttek.
Írásban kérték a KFT-tıl annak közlését, hogy milyen kikötéseik vannak a szerzıdés közös
megegyezéssel történı megszüntetése esetén. Kérte a Képviselı-testületet, nyilvánítsa ki
szándékát arra vonatkozóan, hogy a jövıben helyi vállalkozóval kívánja a hulladékszállítást,
illetve a szippantott szennyvízszállítást megoldani.

-
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 270/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
szándéknyilatkozat a települési szilárd hulladékszállítás és szippantott szennyvízszállítás
Horváth Ferenc helyi vállalkozóval történı végzésérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2012. január 1-tıl Horváth Ferenc helyi vállalkozóval kötött
megállapodás alapján kívánja a hulladékszállítást, mint kötelezı közszolgáltatást,
valamint a szippantott szennyvízszállítást végeztetni.
A Képviselı-testület ezen szándéknyilatkozatot azért tette, hogy Horváth Ferenc
vállalkozó megkezdhesse a telephely létesítési eljárást.
Errıl: 1./ Horváth Ferenc helyi vállalkozó, Kenderes, Felsıföldi út
2./ Pádár Lászlóné polgármester,
3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben
é r t e s ü l n e k.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a mai napon kapott levelet Gödöllı város polgármesterétıl, dr Gémesi
Györgytıl, amiben tájékoztatta arról, hogy az Önkormányzatok Szövetsége
közremőködésével a Betlehembe meggyújtott láng eljutott Gödöllıre, ahonnan a
polgármesterek vasárnap hozhatnak lángot a saját településükre. A Városháza elıtt felállított
adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása éppen ezen a napon lesz, ezért el kíván menni, hogy
ezzel a lánggal gyújtsák meg az adventi gyertyákat. Kéri a jelenlévıket, hogy tájékoztassák a
lakosságot az eseményrıl, és hozzanak gyertyát, vagy mécsest, hogy a családokhoz is eljusson
a Betlehemi láng.
Kérte, akinek van bejelentése, hozzászólása, tegye meg.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Jobbik Magyarországért Mozgalom kenderesi alapszervezete
karácsony közeledtével egy fa kettıs keresztet szeretne állítani a posta épülete elıtti területen.
A keresztet véglegesen szeretnék felállítani, amely bıvíthetı lenne országzászlóval, vagy
trianoni emlékmővel, más civil szervezetekkel egyeztetve. Kéri a Képviselı-testülettıl a
közterület használatára vonatkozó engedély kiadását.
Hozzászólások
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatandónak látja a célt, ugyanakkor azt javasolja, hogy ne
döntsenek a helyszínrıl, hanem a Városszépítı Egyesület tárgyalja meg és nyilvánítson
véleményt a lehetséges helyszínekrıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: támogatja a kezdeményezést olyan formában, hogy bizottság és a
Városszépítı Egyesület is tárgyalja meg a témát.

-
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 támogató szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 271/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmérıl
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete elviekben
támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmét
egy fa kettıs-kereszt felállításáról.
A Képviselı-testület a helyszín kiválasztásáról a késıbbiekben dönt.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı, Helyben
3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a piacon áruló kereskedık azzal a kéréssel fordultak a
Képviselı-testülethez, hogy engedélyezzék részükre december és március hónap között, hogy
a piactér helyett a Fı térnél történjen az árusítás. Kérésüket azzal indokolták, hogy a téli
idıszakban a piactér megközelítése körülményes, a Fı térnél a vásárlók jobban meg tudják
közelíteni az árusító helyet. Kéri, döntsenek a vállalkozók kérésérıl.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: helyi rendelet szabályozza a piactartás szabályait, javasolja ennek
megfelelıen tartsák a jövıben is a piacokat.
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett.
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Jobbik Magyarországért Mozgalom azzal a javaslattal él a
Képviselı-testület felé, hogy éljen felterjesztési jogával dr Matolcsy György,
nemzetgazdasági miniszter felé, a Magyar Köztársaság 2011-es költségvetési javaslata ellen,
mivel a normatívák csökkentése miatt 150 milliárd forinttal jut kevesebb az önkormányzatok
támogatására.
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel már megvannak a költségvetés sarokszámai, nem látja
célszerőnek a felterjesztési jog gyakorlását, mivel
már csak fejezetek közötti
átcsoportosításról lehet szó, másrészrıl a felterjesztési jogot, mint törvényben meghatározott
jelzési formát ez nem meríti ki. Ezt a maga részérıl nem tudja támogatni, a Képviselı-testület
döntsön a javaslatról.
Hozzászólás
CSATÁRI LAJOS úgy gondolja, hogy az országgyőlési képviselın keresztül érvényesíteni
tudják az önkormányzati véleményt.

-
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 támogató szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 272/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
A Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatáról a felterjesztési jog gyakorlására
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kenderesi szervezete kezdeményezésére
nem él felterjesztési jogával a 2011. évi költségvetési törvényjavaslat ellen.
Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben,
2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
3./ Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselı, Helyben
é r t e s ü l n e k.
TURI JÁNOS: 2011-ben ismét lehetıség van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat által létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz
történı csatlakozáshoz. A hozzájárulás mértéke 10 Ft/lakos, amely 48.400 Ft költséget jelent
az önkormányzatnak. A támogatás intenzitása maximum 75 % lehet. Kéri a Képviselıtestületet, döntsenek a csatlakozásról. A Városfejlesztési, Mezıgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalt a témáról. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy minden évben pályáztak és nyertek, változó mértékő támogatást de összességében évek
óta pozitív a mérleg. A pályázattal parlagfő ellenes rendezvények megszervezésére nyílik
lehetıség, valamint olyan eszközbeszerzésre, amelyek hasznosíthatók a parlagfő elleni
tevékenységre.
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogathatónak látja a pályázatot, mivel a mérleg pozitív volt.
Véleménye szerint a Városszépítı Egyesület jó eséllyel pályázhatna a jövıben ilyen célra.
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Kenderes Város Önkormányzatának 273/2010.(XII.15.) Kt. számú határozata
Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott 2011. évi parlagfőmentesítési alaphoz csatlakozik.
A településre esı (10 Ft/lakos/ 48.400 Ft/év összeget 2011. évi költségvetésébıl
biztosítja.
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben
2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városfejlesztési Osztálya, Helyben
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyőlés 5000. Szolnok, Kossuth L. út 2.
é r t e s ü l n e k.
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 5
perckor bezárta.

Kmf.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr Gaszparjan Karen:)
jegyzı

Jegyzıkönyv
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. december 15-én 14
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. –

MUTATÓ

Napirend:

Szám:

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. december 15-i
ülése napirendjének elfogadásáról

254/2010.

1./ Az Apáczai Csere János Általános Iskola Pedagógiai Programjának
jóváhagyása

255/2010.

2./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapításáról
3./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
4./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 22/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának
megállapítására
5./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására
6./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmővekbıl
szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására
7./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2010.(XII. 23.)
önkormányzati rendelete a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapítására
8./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2010.(XII. 23.)
önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
9./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 27/2010.(XII.23.)
önkormányzati rendelete az ebtartásról

-
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Napirend:

Szám:

10./
a.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának
emelésérıl

256/2010.

b.)
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének
.../2010.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati
rendelet-tervezete az önkormányzati lakások lakbérének
megállapításáról
---11./
Gyepmesteri státusz engedélyezésérıl

257/2010.

Az önkormányzati intézményeknél végrehajtandó
létszámcsökkentésekrıl

258/2010.

Kenderes Város Önkormányzatának 2011. évi
költségvetési koncepciójáról

259/2010.

12./Kenderes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi ellenırzési ütemtervének elfogadására

260/2010.

13/ A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapján képezı
2011. évi célok meghatározásáról
261/2010.
14/ Kenderes Város Önkormányzata Idısek Tanácsa
létrehozásának elnapolásáról

262/2010.

15/ A Karcag-Kenderes ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében
ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat
benyújtására és a beruházás finanszírozására

263/2010.

16/
a.) A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
létrehozására és mőködtetésére kötött megállapodás
módosításáról

264/2010.

b.) Stratégiai együttmőködési megállapodás megkötése az
Aditus Zrt-vel

265/2010.

-3–

Napirend:

Szám:

c.) Zöldség-gyümölcs, savanyúság beszállítójának kiválasztásáról
2011. január 1. és 2011. február 28. közötti idıszakra
266/2010.
d.) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium önállóan
mőködı és gazdálkodó költségvetési szervnek történı
besorolásáról

267/2010.

e.)Pádár Lászlóné tájékoztatója Dr Simon Tamás
válaszlevelérıl

-----

f.) Kátai Gábor Kórház Felügyelı Tanácsába
történı delegálásáról

-----

g.) A Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatban történı
delegálásról

268/2010.

h.) A két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

269/2010.

Szándéknyilatkozat a települési szilárd hulladékszállítás és szippantott szennyvízszállítás helyi vállalkozóval
történı végzésérıl
270/2010.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmérıl

271/2010.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom javaslatáról a
felterjesztési jog gyakorlására

272/2010.

Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás
biztosításáról

273/2010.

