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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 
órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott – közmeghallgatással 
egybekötött – ülésén.  
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Bordás 
József, Eszteró Imréné, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos 
Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık, Tapasztó 
Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: dr Barta Zsuzsanna 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pardi Sándor, a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
megbízott igazgatója, Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje, Kovács Imre a 
Kenderes 2006. KFT ügyvezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Nagyné 
Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános iskola igazgató-helyettese, Juhászné Orvos 
Anetta a Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje, 
Mikola Istvánné a Városi Könyvtár megbízott vezetıje, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Csatári Lajos, Nánási István meghívott, 
Fodor Imre, Majzik József, Kun Ildikó, Turi János, Mikes Ferencné, Márki Katalin 
köztisztviselık, Csató Sándor, Kovács József, Nagy Istvánné, Orvos Gézáné, Veres Simonné, 
Farkas Györgyné, Kıváriné Papp Katalin, Krokaveczné Kovács Mónika, Ferenczi Józsefné, 
Puzsér Pálné, Szatmári Ibolya, Ulveczki Sándorné, Szél Sándor érdeklıdık, Kun Sándorné, 
Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık 
 
 
BOGDÁN PÉTER: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 12 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol, egy fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem 
volt. A Képviselı-testület a polgármester napirendi pontokra tett javaslatát egyhangúan 
elfogadta. 
 
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 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatójában elmondta, hogy az önkormányzat  2008. évi költségvetés 
bevételét és kiadását 1.416.814 ezer Ft-ban állapította meg a Képviselı-testület, amely 8,9 %-
os növekedést jelentett az elızı évihez képest. Ebbıl az összegbıl 52.582 ezer Ft volt a 
fejlesztési kiadásokra tervezett összeg. Az elmúlt évben is folyamatos volt a helyi 
cigánykisebbségi önkormányzat feladatellátása. Lakossági belvíz károk enyhítésére 3.701.600 
Ft került kifizetésre .Az oktatási intézmények létszáma az alábbiak szerint alakult: 
Óvoda: 153 fı,  Általános Iskola: 411 fı, Középiskola: 752 fı (ebbıl kollégista: 166 fı). Az 
óvodánál és általános iskolánál a 2007. évihez képest csökkenés, a középiskolánál  növekedés 
tapasztalható a létszámokban. 
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Oktatási-nevelési feladatok elıirányzatai: 
Óvoda:  84.865 ezer Ft      
 
Apáczai Csere János Általános Iskola: 175.946 ezer Ft   
 
Középiskola:     385.703 ezer Ft   
 
Összesen:     646.514 ezer Ft   
 
Az elızı évihez képest  mind a három intézmény esetében növekedés tapasztalható az 
elıirányzatok összegében. 
 
Szociális feladatok elıirányzatai: 
 
Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 39.181 ezer Ft 
 
Szociális szakfeladatokra:       156.715 ezer Ft 
 
Összesen:         195.896 ezer Ft 
 
2008-ban megvalósult feladatok( 2008. III. negyedévi adatok alapján): 
 
Néprajzi kiállítóterem kialakítása:      3.230 ezer Ft 
Orvosi rendelı-Védınıi szolgálat akadálymentesítése:            10.006 ezer Ft 
Utak tervezése és engedélyezése:      1.147 ezer Ft 
Köszöntı táblák kihelyezése (Horthy táblák):       471 ezer Ft 
Kotró-rakodógép vásárlás (Önerı):          240 ezer Ft 
Főkasza vásárlás:            204 ezer Ft 
Telek vásárlás („Forró kert”)           500 ezer Ft 
 
Középiskolánál: 
 
Tárcsa vásárlás:            790 ezer Ft 
Asztalos marógép vásárlás:           180 ezer Ft 
10 db számítógép vásárlás:         1.516 ezer Ft 
Bálázó vásárlás:          7.560 ezer Ft 
 
2008-ban: 
- gyermekvédelmi támogatásban részesült:      602 fı 
- ápolási díjban részesült:          35 fı 
- idıskorúak járadékában részesült:           9 fı 
- lakásfenntartási támogatásban részesül:      436 fı 
- átmeneti segélyben részesült:       369 fı 
- temetési segélyben részesült:         56 fı 
- közlekedési támogatásban részesült:      218  fı 
- közgyógyellátási igazolvány kiadása:      218 fı 
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2008-as költségvetési évrıl áthúzódó feladatok: 
 
A Képviselı-testület 176/2008.(X.8.) Kt. számú határozatával döntött a Kenderes, Honvéd út 
21. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, 2 millió 500 ezer Ft értékben. A vételár elsı részletét 
a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 2008-as költségvetésébıl, míg az 
ugyanekkora összegő második részletet az önkormányzat 2009-es költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Az orvosi rendelı és védınıi szolgálat akadálymentesítésének munkálatai 2008-ban 
befejezıdtek, a pénzügyi elszámolás- az EU-s támogatás folyósítása és a megelılegezési hitel 
törlesztése 2009-ben történik, mellyel a 2009-es költségvetésben számolni szükséges 
6.783.676 Ft összegben. 
 
A 2009-es költségvetésben kell betervezni a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalában” címő elnyert pályázat 1.685.600 Ft önerejét fejlesztési célú 
hitelként. 
 
Az ivóvízhálózat korszerősítésére benyújtott pályázatunk sikeresen szerepelt, melynek 
önerejét Kenderes Város Vízmő 2008. évi költségvetése tartalmazta 1,5 millió Ft összegben, e 
feladat 2009-re történı áthúzódása esetén az önerıt az intézménynek 2008. évi 
pénzmaradványából kell biztosítania. 
 
A helyi településfejlesztési akciók támogatására kiírt - - „Város rehabilitációs beavatkozások 
Kenderes városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében” elnevezéső nyertes 
pályázat  megvalósításához 5.510 ezer Ft önerıt fejlesztési célú hitelbıl vállalta a képviselı-
testület. A pályázat keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 
- Horthy liget fejlesztése (térkövezés, streetball pálya készítése, egy pár mini focikapu 
kihelyezése, játszótér bıvítése, padok, hulladékgyüjtı edények kihelyezése (6-6 db) 
- A Rózsa Ferenc út szilárd burkolattal történı ellátása, 
- Automata díszkút kihelyezése a Rákóczi és Toldi Miklós út sarkán, 
- Padok, hulladékgyüjtı edények kihelyezése a Rákóczi út és Szövetkezeti út mentén (6-6 db) 
- Bem József út szilárd burkolattal történı ellátása, 
- A sportpálya edzıpályájának felújítása (egy pár kapu, labdafogó hálók telepítése) 
 
A 2009-es költségvetésben tervezni kell a felvett hitelek és vállalt lízingdíjak tárgyévre 
vonatkozó tıke törlesztését, valamint a kamat és egyéb járulékos kiadásokat szerzıdés szerinti 
összegben. A költségvetésben fejlesztési célú hitelfelvételként csak a felhalmozási egyensúly 
megtartása érdekében feltétlenül szükséges összegeket lehet megtervezni. 
 
A Képviselı-testület 2008-ban 29 alkalommal ülésezett, melybıl 2 közmeghallgatás volt. Az 
üléseken a testület 256 határozatot hozott és 26 rendeletet alkotott. 
A lakosság száma 5098  fı, amely  folyamatos csökkenést mutat. 
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A születések száma 35 fı volt a tavalyi évben, a halálozások száma pedig 78. 16 pár kötött 
házasságot 2008-ban. 
 
Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket arról, hogy augusztus 1-tıl közterületfelügyelı  
beállítására került sor Majzik József személyében, akinek feladata a közterületek rendjére, 
tisztaságára vonatkozó jogszabályokban foglalt elıírások betartása, azok végrehajtásának 
ellenırzése. 
 
Az átláthatóbb és egységes intézményi gazdálkodás érdekében a három önállóan gazdálkodó 
intézmény (Kenderes Város Vízmővet, az Apáczai Csere János Általános Iskolát és a 
Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium) gazdálkodási önállóságát a képviselı-
testület 2009. január 1-tıl  részben önállóvá változtatta azzal, hogy szakmai önállóságuk és az 
elıirányzataik felett rendelkezési jogkör teljessége nem változik.  
 
A civil szervezetek támogatását a tavalyi szinten tervezik. 
 
2008-ban megvalósult fejlesztések: 
 

- Európai Uniós támogatásból a Szent István út 59.szám alatti  orvosi rendelı és 
védınıi szolgálat komplex akadálymentesítésének  megvalósítása, 

- A Néprajzi kiállító terem kialakítása LEADER forrásból valósult meg, 2008. 
márciusában került átadásra a felújított épület. 

- Benyújtásra került 2008. év elején a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium 
tornaterem építési pályázata, amely az egész intézményre kiterjedı 
főtéskorszerősítéssel egészült ki. A pályázatot sajnos a pályázati keretösszeg 
kimerülése miatt elutasították, de a kész tervekkel, tanulmányokkal az idei évben 
várhatóan újra pályázható lesz a beruházás. 

- A Szent István úton a Posta épület és Takarékszövetkezet elıtt járda felújítást 
végeztünk, parkolók kerültek kialakításra, pihenı padok és hulladék győjtı edények 
kerültek kihelyezésre. 

- Elkészült a Szent István út és a Vasbolt, valamint a Szent István út és az Óvoda közötti 
szakaszon a járda felújítása, a töredezett, balesetveszélyes burkolat térkıre lett  
cserélve. 

- A település keleti részének csapadék és belvízelvezetése érdekében a Damjanich, Bem 
József út végét és a Szakiskola gyümölcsösét érintı belvíz elvezetı árok készült, mely 
a belvíz elvezetést nagymértékben javítja. A lakó utak mentén lévı árkok, átereszek 
tisztítása, kotrásra is megtörtént 

- A közúthálózat fejlesztését szolgálja az a nyertes EU-s pályázat, amely a Bem József 
út és a Rózsa Ferenc út szilárd burkolattal történı ellátását támogatja, mintegy 37 
millió Ft összegben. A kivitelezés 2009. tavaszán kezdıdik. 

 
 
2009-ben tervezett fejlesztések: 
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• A közúthálózat fejlesztését szolgálja az a nyertes EU-s pályázatunk amely a Bem 
József út és a Rózsa Ferenc út szilárd burkolattal történı ellátását támogatja, mintegy 
37 millió forint összegben. Kivitelezés 2009 tavaszán. 

• 2008-ban sikeresen pályáztunk a Kenderes, Turgonyi, Felsıföldi, Virág és Bocskai 
utcákban lévı ivóvízhálózat fejlesztése és ivóvízvezeték végek összekötésére. A 
beruházás értéke 5,5 millió Ft , mely megvalósítása után javul a településrészen 
lakókhoz jutó  ivóvíz minısége. 

• A Liget fejlesztését támogatja az a nyertes Európai Uniós pályázat, amelynek 
keretében 2009-ben  

- a sétautak térkövezése,  
- a játszótér bıvítése,  
- padok, hulladékgyőjtı edények kihelyezése fog megvalósulni. 
-  Automata díszkút telepítése fog történni a Rákóczi Ferenc és a Toldi Miklós út 

sarkán,  
- valamint padok, hulladékgyőjtı edények kihelyezésére kerül sor a Rákóczi Ferenc és a 

Szövetkezeti utak mentén. 
• Felújításra kerül 2009-ben a városi sportpálya edzıpályája, egy pár új focikapu 

telepítésével és labdafogó hálók telepítésével, ezáltal a nagy sportpálya 
„tehermentesítése” valósul meg, amely a Sport Egyesület régi igénye is egyben. 

• A Horthy ligetben is bıvül a fiatalok sportolási lehetısége, mivel nyertes 
pályázatunkból streetball pálya kerül kialakításra, valamint egy pár mini focikaput is 
kihelyezünk. 

• Szintén 2008 év elején pályázat került benyújtásra az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv TIOP 1. 1. 1. kódszámú konstrukciójára „Intelligens iskolaprogram Kenderesen” 
címmel, amelynek keretében az Általános Iskola és a Kenderesi Szakiskola 
Szakközépiskola és Kollégium részére informatikai eszközök beszerzésére nyílik 
lehetıség. A pályázat nyert, az eszközbeszerzések idén várhatóak.   

• Elıkészítés alatt áll az Általános Iskola 2-es épületének tetıtér beépítésére vonatkozó 
tervezés, az építési engedélyeztetés folyamatban van, a tavasszal várható pályázati 
lehetıségekre tekintettel.  

• A LEADER program 2007-2013 közötti folytatásában megalakult Nagykunságért 
Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kht., - amelynek Kenderes is tagja, - 1,5 milliárd 
forintnyi pályázati összeget nyert. Ezzel az összeggel az elızı LEADER programtól 
egy jóval nagyobb volumenő forrás nyílik meg Kenderes számára. Idén várhatóak a 
pályázatok. A Néprazi Kiállító Terem szabadtéri bıvítésére, egyéb kisléptékő 
turisztikai fejlesztésekre lehet forrást szerezni. 

• Sikeres volt a 2008 tavaszán az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központhoz  
benyújtott pályázatunk, amelynek keretében egy fı roma munkaerıpiaci menedzser 
2008. június 17-tıl 2009 október 16-ig történı foglalkoztatása nyertünk támogatást. A 
menedzser a roma lakosság foglalkoztatási gondjain igyekszik segíteni, 
helyzetfelmérést készít, segíti az elhelyezkedésben az érintetteket, rendszeres 
kapcsolatot tart a kunhegyesi Munkaügyi Kirendeltséggel, a foglalkoztatókkal. 

• Az aktív korú nem foglalkozatott rendszeres szociális segélyezettek munkaerıpiacra 
való visszasegítése érdekében csatlakozott az önkormányzat az Észak-Alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ „Egyedül nem megy” munkaerıpiaci programjához. 
Ennek keretében egy fı felsıfokú végzettségő személyt alkalmazunk szociális-
munkaerıpiaci mentor feladatkörben egy éven keresztül 2009. januárjától. 
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A település közbiztonságának javítása érdekében városırség felállítását tervezik, 12 fıvel, 
a Munkaügyi Központ támogatásával. Amennyiben a késıbbiekben a létszám bıvítése 
indokolt, ez a létszám bıvíthetı lesz. Jelenleg 3 fı rendır teljesít szolgálatot a településen, 
egy státusz betöltetlen. Ígéretet kaptak kapitány úrtól az üres állás betöltésére is. 
 
A Kisújszállás-Kenderes közötti kerékpárút tervei készen vannak. A jövıben lehetıség 
lesz a kivitelezésre is pályázatot benyújtani. 
 
A Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium élén vezetıváltás történt, bemutatta az 
intézmény új megbízott igazgatóját, Pardi Sándort a jelenlévıknek. 
  
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

 
Dr Ila Erzsébet 17 óra 30 perckor megérkezett, így a jelenlévı önkormányzati 
képviselık létszáma 13 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat a lakásállomány 
minıségének javítása érdekében ún. halasztott értékesítéső bérlakásépítési program 
indítását tervezi. Ennek keretében tárgyaltak az Elsı Magyar Bérlakásépítı KFT 
képviselıjével, aki a településen bérlakások építését tervezi abban az esetben, ha erre 
igény mutatkozik. Húsz lakás építését tervezik, amennyiben erre elızetesen bérlık 
jelentkeznek. A felépült lakásokat a bérlık az elsı három évben csak bérlik, majd a 
negyedik évtıl a hátralévı 10 éves futamidı alatt, évente vásárolhatják meg. A lakás ára 
10 millió Ft, amely a vételár évétıl független, tehát az évek során nem változik. Kéri, 
hogy akit érdekel ez a lehetıség, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban, ahol részletes 
tájékoztatást adnak. A lakás nagysága 50 m2, de igény esetén ez növelhetı. Az 
önkormányzat biztosítja a szükséges területet, ezzel segítve a fiatalok letelepedését. 
Kenderesi alvállalkozóval kötne szerzıdést a vállalkozó, aki vállalja, hogy egy évben 
belül megépíti a lakásokat. Több referenciával rendelkezik az országban, többek között 
Törökszentmiklóson is épít lakásokat. Az önkormányzatnak annyi garanciát kell vállalni, 
hogy évente legalább két család kifizesse a vételárat. Tájékoztatta a jelenlévıket arról, 
hogy március 1-tıl átalakul a rendszeres szociális segélyezettek foglalkoztatása. 2009-ben 
100 fıt terveznek foglalkoztatni, ezzel szeretnének minél több embert kivonni a 
rendszeres szociális segélyezettek körébıl. A rendszeres segélyezetteknek továbbra is a 
Családsegítı Szolgálattal, a rendelkezésre állási támogatásban részesülıknek a 
Munkaügyi Központtal kell tartaniuk a kapcsolatot. Jelenleg készül a foglalkoztatási terv. 
Városırség létrehozásával szeretnék biztosítani, hogy a nap 24 órájában folyamatos 
jelzırendszer mőködjön a városban. Március 1-tıl tervezik beindítani 12 fıvel,  a 
Munkaügyi Központtal közösen, munkanélküliek foglalkoztatásával. Bízik abban, hogy 
sikerül kiválasztani az alkalmas személyeket, akikre hosszú távon számíthatnak. A 2009-
es költségvetés tervezésének idıszakában vannak.  Ez az elsı olyan év, amikor 
forráshiánnyal kénytelenek tervezni, ezért a képviselı-testület pályázatot fog benyújtani 
annak pótlására. 
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 Nagyon óvatos, körültekintı és megfontolt gazdálkodást kér az intézményektıl. Azok az 
intézkedések, amelyeket a költségvetési rendelet megalkotása elıtt a képviselı-testület 
megtett,  a felelısségteljes gazdálkodást segítik. 

 
FERENCZI JÓZSEFNÉ: az ún.”Újtelepi részen” áldatlan állapotok vannak. Az üresen 
álló házakat ismeretlenek bontják. Az utcákban, árkokban halomban áll a szemét. A József 
Attila út rossz állapotú, hatalmas gödrök nehezítik a közlekedést. A Dobó és Bem J. út 
közötti kanális szintén nagyon elhanyagolt. Sokan oda hordják  a szemetet és döglött 
állatokat. Szeretné, ha  az önkormányzat  több gondot fordítana a településnek erre a 
részére. 
 
BOGDÁN PÉTER: dr Almássy Antalné képviselı asszonnyal néhány napja személyesen 
gyızıdött meg a Dobó és Bem József utcákban kialakult helyzetrıl. Elég sok üresen álló 
házat megbontottak  ismeretlenek illegálisan. Arra kérték az ott lakókat, hogy jelezzék, 
amennyiben ilyet észlelnek.A Dobó és Bem J. út közötti árok kitisztítását el fogják 
végezni. A József Attila út kritikus szakaszait kátyúzni fogják. 
 
SZÉL SÁNDOR: érdeklıdött a szennyvízberuházás második ütemének megépítésérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ebben a költségvetési évben nem tervezik a szennyvízhálózat 
második ütemének építését, amely együtt készülne Bánhalma szennyvízhálózatának 
megépítésével. A saját erıt nem tudja biztosítani az önkormányzat még kedvezı pályázati 
lehetıség esetén sem. Az is egy szempont, hogy hány fı fog rákötni a hálózatra. Igen 
jelentıs összegbe fog kerülni a kiviteli tervek és a megvalósíthatósági tanulmánytervek 
elkészítése is. 
 
ULVECZKI SÁNDORNÉ:  a Vasút út mellett lévı ún. „gödrök” rendbetételét javasolja, 
mivel nagyon elhanyagolt, rossz állapotban van. A Szövetkezeti út elején vízelvezetı árok 
megépítését kéri. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Kinizsi út és Vasút út közötti terület kitisztítása az elsı helyen 
szerepel a  közeljövıben beinduló foglalkoztatási programban részt vevık számára. 
Sajnos ezt a területet a lakosok arra is felhasználják, hogy a szemetet oda vigyék .A 
Szövetkezeti út vízelvezetésének lehetıségét  mőszaki szakembereknek kell megvizsgálni, 
és megoldást kell keresni. 
 
CSATÓ SÁNDOR: a Hunyadi út rossz állapotára hívta fel a figyelmet. Az ivóvíz 
minıségét kifogásolta. A városırség mőködésére   - eszközök hiányában-  nem sok 
lehetıséget lát. Megoldásnak az önkormányzati rendırség felállítását javasolta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzati rendırség felállításához az önkormányzatnak 
nincs eszköze. A városırség több településen hatékonyan mőködik. Kenderesen is voltak 
civil kezdeményezések a lakosság összefogására, azért hogy legyen lefedve az egész 
település éjjel-nappal, de sajnos nem sikerült  összehangolni ezeknek a civil 
szervezeteknek a munkáját. A városırség felállítása újabb próbálkozás, amennyiben 
sikeresen tudna mőködni, a létszámuk is bıvíthetı lehetne. 
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BOGDÁN PÉTER: a Hunyadi út kátyúzása 2007-ben megtörtént a legkritikusabb 
szakaszokon. Új burkolatot nem tudnak készíteni, de a szükséges kátyúzást el fogják 
végezni. 
 
SÜVEGES LAJOS: az eternit csövek beépítését tiltja a törvény. A meglévı vízvezetékek 
korlátozás nélkül használhatók. 
 
Szatmári Tibor a közmeghallgatásról 18 órakor eltávozott, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık létszáma: 12 fı 
 
CSATÓ SÁNDOR: érdeklıdött, hogy hová tervezik a  bérlakások építését? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ingatlan kiválasztásához testületi döntés szükséges. A 
véleménye az, hogy egy központi, frekventált helyre lenne célszerő a lakásokat 
megépíteni. Egyik lehetıség a Szent István út 33. szám alatti ingatlan, mivel a rajta lévı 
épület életveszélyessé vált, ezért szükségessé vált a lebontás, illetve más, alkalmas 
ingatlannal is rendelkezik az önkormányzat. 
 
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy hétfı este gazdafórum megtartására 
kerül sor a Mővelıdési Házba, ahová Herbály Imre országgyőlési képviselı urat is 
meghívták. A rendezvényre  minden érdeklıdıt tisztelettel várnak. 
 
  

 
    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 2006 KFT fakivágási kérelme 
 
BOGDÁN PÉTER: a Kenderes 2006 KFT az önkormányzat hozzájárulását kérte Kenderes 
külterületén lévı, az önkormányzat tulajdonát képezı földutak mentén lévı fasorok 
kivágásának engedélyezéséhez, lineár öntözıtelep telepítésére. Az érintett fasor az 
önkormányzat tulajdonát képezi, melybıl 200 db fa kivágását kell elvégezni. A Kenderes 
2006 KFT elvégzi a fakitermelést, illetve annak költségeit viseli. A kitermelt fa törzsekbıl 
100 db-ot a KFT az önkormányzat részére átad.  Javasolja a képviselı-testületnek a 
kérelemhez történı hozzájárulást. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja a lineár öntözıtelep telepítését, ugyanakkor javasolja a 
kivágott fák pótlására facsemeték ültetését. 
 
KOVÁCS IMRE: a Kenderes 2006 KFT ügyvezetıje elmondta, hogy lineár 
öntözıberendezésrıl van szó, amely mozgó, mobil berendezés. A területen, ahonnan a fa 
kitermelésre kerül, újabb fásításra nem kerülhet sor. Más, alkalmas helyen lenne célszerő a 
fatelepítés. A képviselı-testület korábbi döntésével elvi támogatást adott az öntözıberendezés 
telepítéséhez benyújtandó pályázathoz. A fakitermelés engedélyének kiadása a jegyzı 
hatáskörébe tartozik. 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: azért került a képviselı-testület elé a kérelem, mivel a tulajdonosi 
jogok gyakorlója a képviselı-testület. Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonát 
képezı területen hatósági intézkedés megtételére kerüljön sor.  Javasolja, hogy a kivágott fák 
mindenképpen kerüljenek pótlásra, amelynek kötelezettségét  a KFT-nak kell vállalni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és az 
elhangzott kiegészítéssel,  12 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot  hozta: 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának  1./2009. (I.. 28.)  Kt. számú határozata 
Kenderes külterületén lévı Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képezı 042; 044 és 049 
hrsz- ú fasorok fakivágásából kitermelésre kerülı fatörzsek és tuskók  tulajdon megosztásáról  

 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı- testülete hozzájárul ahhoz, hogy  a Kenderes 
Város Önkormányzat tulajdonát képezı Kenderes külterületén lévı 042; 044 és 049 hrsz- ú 
földutak mentén lévı fasorok fakivágásából kitermelésre kerülı fatörzsek és tuskók   
következık szerint kerüljenek megosztásra: 
A Kenderes 2006 KFT (Kenderes, Rákóczi út 21.) elvégzi a fakitermelést, illetve annak 
költségeit viseli. A kitermelt fa törzsekbıl  100 db,  közösen kijelölt törzset az Önkormányzat 
részére beszállít a kijelölt helyre. A tuskózást követıen a tuskók 60% -át  átadja az 
önkormányzatnak. A kivágott fák pótlására az Önkormányzat tulajdonában lévı arra alkalmas 
földutak mentén a KFT - a Polgármesteri Hivatal koordinálásával-  200 db facsemetét 
ültessen.  
 
 
Errıl:  1./Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
           2./ Kenderes 2006 KFT Kenderes, Rákóczi út 21 
           3./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

 
              é r t e s ü l n e k. 
 

 
OROSZ MIHÁLY: a Kisújszállás-Kenderes között megépítendı kerékpárút tervei korábban 
elkészültek. A beruházás költségvetése 160 millió Ft körül van. Elvi hozzájárulást kér a 
Képviselı-testülettıl a kivitelezéshez szükséges pályázat írásának megkezdéséhez. 
 
BOGDÁN PÉTER: úgy gondolja, hogy mivel már elindították a projektet, amely már hosszú 
idı óta kérése volt a lakosoknak, pályázzanak a kivitelezésre is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: elırelépésnek tartja a kerékpárút megépítését, amelyet támogat és 
javasol a képviselı-testületnek is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az már szinte biztosnak látszik, hogy ebben az évben nem kezdıdik 
meg a kivitelezés, amely át fog húzódni 2010-re. A saját erı biztosítására csak a fejlesztési 
hitel igénybevétele látszik.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a kerékpárút hiánya évtizedes probléma, amelynek megvalósítása 
nem lehet kérdés. Nagyon fontosnak tartja a biztonságos közlekedés biztosítására  különbözı 
biztonsági berendezések, köztük három színő lámpa felszerelését, gyalogátkelıhelyek 
létesítését a 4-es számú fıút mentén, illetve a forgalom lassítása érdekében „sárga 
koppanó”létesítését a 4-es számú fıút bevezetı szakaszain. 
 
CSATÓ SÁNDOR :amennyiben megépül a 4-es számú fıút települést elkerülı szakasza, nem 
látja értelmét a kerékpárút megépítésének. 
 
MAGYAR ISTVÁN: úgy emlékszik, hogy Kisújszállás város nagyobb részt vállal a beruházás 
költségeibıl, nem egyenlı arányban történik a költségek megoszlása. Kérdése az, hogy 
mennyi az a rész, amelyet  Kenderesnek kell biztosítani? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: külterület arányosan kerülnek a költségek megosztásra, 60-40 % 
arányban. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy gondolja, hogy azért járnak át sokan Kisújszállásra, mert 
életveszélyes a közlekedés a 4-es fıúton kerékpárral. Az elkerülı szakasz megépítésére még 
várni kell. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: olyan korrekt, felelıs döntést kell hozni, amelyhez a képviselı-testület 
a késıbbiekben is tudja tartani magát. Annak tudatában javasolja a döntést, hogy csak egy 
forrás van az önerı biztosítására, a fejlesztési hitel. Azt javasolja, hogy most ne döntsön a 
testület, mivel a pályázatokat folyamatosan lehet beadni. A pályázati lehetıséget meg kell 
vitatni még több fórumon is, mivel a pontos költségvetés sem ismert még. 
 
KROKAVECZNÉ KOVÁCS MÓNIKA: az elkerülı szakasz megépítésekor, több településen 
- az útdíj bevezetésekor- ismét a településen átvezetı utakat vették igénybe a jármővek, ezért 
mindenképpen szükséges a kerékpárút megépítése.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a felelıs döntéshez a  következı testületi ülésre írásos elıterjesztést 
készítenek a pontos költségvetés összegével, és a településre esı rész ismeretében javasolja 
döntés meghozatalát. 
 
MAGYAR ISTVÁN: megfontolásra javasolja a Képviselı-testületnek a pályázat benyújtását a 
két település közötti megfelelı átjárhatóság biztosítása érdekében. 
 
BOGDÁN PÉTER: az elhangzottakat figyelem véve azt javasolta, hogy a következı testületi 
ülésen határozzon a képviselı-testület a pályázat megírásának kezdésérıl. 
 
A javaslattal a képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
 
 
 
 
 



- 11 – 
 
 

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 
 
Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról 
 
OROSZ MIHÁLY: ebben az évben 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 50.480 Ft költséget jelent 
az önkormányzatnak. Kéri a Képviselı-testületet, döntsenek a csatlakozásról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 12 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 2/2009.(I.28.) Kt. számú határozata 
Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott 2009.évi 
parlagfőmentesítési alaphoz csatlakozik. 
A településre esı (10 Ft/lakos) 50.480 Ft/év összeget 2009. évi költségvetésébıl 
biztosítja. 
 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter 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. 

 
 
BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek további hozzászólása, kérdése van, tegye meg. 
 
SZÉL SÁNDOR: a közterületfelügyelı munkáját kifogásolta, mivel véleménye szerint nem 
minden esetben intézkedik megfelelıen. Azt  kéri, hogy ne szimpátia, vagy ismeretség alapján 
intézkedjen, hanem mindenkivel szemben egyformán. Észrevételezte továbbá, hogy a 4-es 
fıúton reggelente forgalomirányítást végzık egy oldalban állnak, ami eléggé 
balesetveszélyes. 
 
MAJZIK JÓZSEF: reagált az elhangzottakra. Az átkelést segítık azért állnak az út egyik 
oldalán, mert a túloldal nagyon nehezen belátható, és onnan nehezen kontrollálható a 
forgalom. Ez nemcsak az ı véleménye, hanem a rendırség közlekedésbiztonsági osztálya is 
úgy ítélte meg, hogy a fıút  Petıfi úti része sokkal biztonságosabb és áttekinthetıbb ilyen 
szempontból. A közterületfelügyelıi munkáját ért kritikára válaszolva elmondta, hogy a Szél 
Sándor által sérelmezett problémát próbálta megoldani, ezért tájékoztatta ıt az elıírásokról és 
 
 



- 12 – 
 
 

a lehetıségekrıl, míg ı veszélyesen megfenyegette. Sajnálja, hogy  személyes sértésnek veszi 
az általa kért intézkedések megtételét. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a reggeli forgalomirányítás úgy mőködik, hogy néhány civil ember 
vállalta, hogy a nagy forgalomra való tekintettel segítik a gyerekek átkelését a 4-es számú 
fıúton. A gépkocsikat csak hatósági személy állítja meg, tehát vagy rendır, vagy 
közterületfelügyelı. A beláthatóság és biztonság érdekében állnak a Városháza elıtti oldalon. 
 
BOGDÁN PÉTER: megköszönte Magyar István és Krokavecz László önkormányzati 
képviselık munkáját. Sokat segítenek azzal, hogy rendszeresen segítik a gyalogosok átkelését. 
A rendırök „kiképezték” a Bőnmegelızési Egyesület tagjait, valamint mindazon személyeket, 
akik a reggeli forgalomirányításban részt vesznek. 
 
MAGYAR ISTVÁN:a kritikát megfogalmazóknak mondta, hogy ki kell menni, és végig kell 
csinálni azt, amit ık csinálnak. Bízik abban, hogy munkájukkal segítik a biztonságos 
közlekedést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél kevesebb baleset történjen. Tudatosítani 
szeretnék a lakossággal, hogy a KRESZ szabályait mindenkinek be kell tartani. 
 
BOGDÁN PÉTER: azzal zárja le ezt a témát, hogy megítélése szerint hasznos, hogy mőködik 
a reggeli forgalomirányítást, a lakossági visszajelzések is pozitívak. 
 
CSATÓ SÁNDOR: meg kellene nézni a Béke út állapotát, amelyet az ott rendszeresen 
parkoló kamion teljesen szétnyom. Tisztában van azzal, hogy nem sok lehetısége van a 
közterületfelügyelınek ilyen esetben, de javasolja valamilyen formában ráhatni arra, hogy ne 
használják az utat parkolásra. 
 
MAJZIK JÓZSEF: ebben az ügyben is történt már elırelépés. Sajnos az anyagi forrás 
hiányzik kamionparkoló kialakításához, amely megoldást jelenthetne. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a képviselı-testület rendeletet alkothat súlykorlátozás bevezetése 
tekintetében, de csak akkor célszerő ezt megtenni, ha ırzött parkoló kerül kialakításra a 
településen. 
 
SZÉL SÁNDOR :a Martinovics út egyes szakaszain nehéz a közlekedés, egyes ingatlanok 
nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Ezen a szakaszon járdafelújítást is javasol.  
 
MAJZIK JÓZSEF: tudnak a problémáról, a kérdéses ingatlan tulajdonosa jelenleg kórházban 
van. A járdaépítés a Martinovics út egy részén készült el, a lehetıség megvolt a további 
építésre is, de a lakosok nem kívántak részt venni benne. 
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MAGYAR ISTVÁN: a Martinovics úti járda további építésének megszervezést vállalja. 
 
BOGDÁN PÉTER: mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 18 óra 47 perckor bezárta. 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

(:Bogdán Péter:)         (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester         jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 
órakor Kenderesen tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. – 
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1./ Kenderes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója  ------- 
 
2./ Kenderes külterületén lévı Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát 
     képezı 042, 044 és 049 hrsz-ú fasorok fakivágásából kitermelésre kerülı 
     fatörzsek és tuskók tulajdon megosztásáról          1/2009. 
 
3./ Parlagfő-mentesítési alaphoz történı hozzájárulás biztosításáról                 2/2009. 


