
 
J e g y z ı k ö n y v 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 28-án 17 órakor 
– közmeghallgatással egybekötött- nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Általános Iskola épülete, Bánhalma 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Dr Ila 
Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Bordás József, Eszteró Imréné, Kuczeráné Sípos Judit 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő vezetıje,  Fodor Imre a 
Polgármesteri Hivatal fıtanácsosa, Majzik József közterület-felügyelı,Szabóné Bóta 
Henrietta meghívott, Budai Józsefné, Bóta Jánosné, Lukács Istvánné, Fábián Józsefné, Emıdi 
Sándorné, Szappanos Lajos, Kiss Ádámné, Kovács Józsefné, Majzik Istvánné, Bereczki 
Ádám, Kéki Mihályné, Tóthné Herczeg Brigitta, Herczeg Józsefné, Bereczki Tiborné, 
Kocsmár Gyula, Jakus Józsefné, Balla Ferenc, Szabó Judit, Baranyiné Molnár Erika, 
Veressné Czudor Mária, Jakusné Molnár Erika, Tóth Szabolcsné, Szatmári Anasztázia, 
Kovács Tibor, Kiss Zoltán, Micsinai Pál, Földi Sándor, Molnár Imre,  Túri Jánosné, Ábrahám 
Krisztina érdeklıdı, Maróti Imréné köztisztviselı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 10 
fı van jelen, két fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Javasolta a meghívón szereplı napirendi pont megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 2. 
napirendi pontként a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásáról, valamint a Mikrotérségi 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának 
módosításáról szóló elıterjesztés megtárgyalását indítványozza. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 10 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  14 /2010.(I.28.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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1.  n a p i r e n d i  p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról 
 
BOGDÁN PÉTER tájékoztatójában elmondta, hogy az önkormányzat 2009. évi 
költségvetését 1.500.000 ezer Ft-ban állapította meg, a mőködési hiány 78.000 ezer Ft volt, 
amit évközben az ÖNHIKI-s pályázaton nyert 11.000 ezer Ft-al mérsékelni tudtak 67.000 ezer 
Ft-ra. Az oktatási intézmények létszáma 2009. szeptember 1-jén az alábbiak szerint alakult: 
óvoda: 174 fı, általános iskola 386 fı, középiskola: 786 fı (ebbıl kollégista: 176 fı). Az 
általános iskolánál a 2008. évihez képest csökkenés, az óvodánál és a középiskolánál 
növekedés tapasztalható a létszámokban. 
 
Dr Ila Erzsébet önkormányzati képviselı 17 óra 15 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzat képviselık száma 11 fı. 
 
Oktatási, nevelési feladatok elıirányzatai: 
       Változás 2008. évhez képest: 
Óvoda:     83.530 ezer Ft    - 1,6 % 
Általános Iskola:   163.150 ezer Ft    - 7,3 % 
Középiskola:  368.191 ezer Ft    - 4,5 % 
Összesen:  614.871 ezer Ft    - 4,9 % 
 
Szociális feladatok elıirányzatai: 
Területi Gondozási Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat: 49.190 ezer Ft 
+25,5% 
Szociális szakfeladatokra:       182.400 ezer Ft + 
16,4 % 
Összesen:         231.590 ezer Ft, ez 
összességében 35.694 ezer Ft, 18,2 %-os növekedést jelent. 
 
2009. évben megvalósult feladatok (2009. III. negyedévi adatok alapján): 
Szent István út járda térkövezése:     1.200 ezer Ft 
városrehabilitációs pályázat:    55.449 ezer Ft 
játszótéri WC kialakítása:         580 ezer Ft 
ivóvízhálózat korszerősítése:      6.000 ezer Ft 
szervezetfejlesztési pályázat:      4.432 ezer Ft 
 
Középiskolánál: 
Honvéd úti ingatlanok felújítása:     3.508 ezer Ft 
Szövetkezeti út könyvtár         422 ezer Ft 
tankonyha:        3.875 ezer Ft 
díjugrató akadálypálya kialakítása:        601 ezer Ft 
szoftver beszerzés:       2.996 ezer Ft 
42 db számítógép beszerzés:      4.199 ezer Ft 
 
2009. évben 
- szociális étkezést igénybe vettek száma:  144 fı 
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- házi gondozásban részesültek száma:    15 fı 
- gyermekvédelmi támogatásban részesült:  603 fı 
- szociális segélyben részesültek száma:    40 fı RÁT: 320 fı 
- ápolási díjban részesültek száma:    42 fı 
- idıskorúak járadékában részesült:      6 fı 
- lakásfenntartási támogatásban részesült:  437 fı 
- átmeneti segélyben részesült:   265 fı 
- temetési segélyben részesült:     57 fı 
- közlekedési támogatásban részesült:  196 fı 
- közgyógyellátási igazolvány kiadása:  343 fı 
 
2009-es költségvetési évrıl áthúzódó feladatok: 
 
Közlekedés lámpás keresztezıdés kialakítása:  27.100 ezer Ft 
Városrehabilitációs beruházáshoz kapcsolódó 
hiteltörlesztés:       32.448 ezer Ft 
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési 
pályázat:       16.638 ezer Ft 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése:   28.057 ezer Ft 
 
2010. évben az Észak-Alföldi Operatív Program pályázatot hirdetett ÉAOP-2009-5.1.1./E 
kódszámmal, Helyi településfejlesztési akciók támogatása címmel, mellyel hozzá kíván 
járulni olyan kisléptékő infrastrukturális beavatkozásokhoz, amelyek elısegítik a településkép 
javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét. 
 
Pályázati források igénybevételével az elmúlt évben az alábbi fejlesztések valósultak meg: 
a városrehabilitációs pályázat keretében a Rózsa Ferenc és Bem József út szilárd burkolattal 
történı ellátására, liget fejlesztésére, automata díszkút kihelyezésére, és a sportpályán lévı 
kispálya kialakítására került sor. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 17 óra 27 perckor megérkezett, így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık létszáma 12 fı. 
 
A település lakosainak száma az elmúlt évben 5021 fı, amely a 2008. évhez képest (5098 fı) 
jelentıs csökkenést mutat. A születések száma 45 fı volt, a halálozások száma 81 fı. A 
tavalyi évben 17 pár kötött házasságot. A képviselı-testület 2009-ben 31 alkalommal 
ülésezett, melybıl 2 közmeghallgatás volt. Az üléseken a képviselı-testület 293 határozatot 
hozott és 30 rendeletet alkotott. 
 
2010. évben tervezett fejlesztések: 
-  nyertes TEKI pályázatnak köszönhetıen a Szent István út és Petıfi Sándor út 

keresztezıdésében jelzılámpa rendszer telepítésére nyílik lehetıség. A pályázati 
támogatás összege 19.999.796,- Ft, a szükséges önerı 7.100.199,- Ft. A közbeszerzési 
eljárás már lezárult, jelenleg kivitelezési szakaszban van a fejlesztés, és várhatóan 2010. 
április 30-ig befejezıdik a jelzılámpa rendszer telepítése. 
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-   Európai Uniós pályázati forrásból kívánják megvalósítani a Városháza 
akadálymentesítését. A pályázati támogatás 90 %-os 25.655.998,- Ft, önerı 10 % 
2.850.667,- Ft. 

- a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be bőnmegelızési célú 
térfigyelı kamerák telepítésére. Ezekbıl a kamerákból Kenderesen 3 db, Bánhalmán 1 db 
kerül felszerelésre. 

- TIOP 1.1.1.EU-s pályázat: „Intelligens iskola program Kenderesen”. E pályázati program 
keretében informatikai eszközök beszerzésére kerül sor az Általános Iskola és a 
Középiskola számára. 

- ÁROP Uniós pályázat: Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában. A 
Polgármesteri Hivatal részére 3.300.000 forint értékben pénzügyi szoftver beszerzésére 
kerül sor. 

- ÉAOP-2009-5.1.1./E pályázat: Helyi településfejlesztési akciók támogatása címmel. E 
pályázat keretében az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani: 
• Kenderes város központi területén ahol a település központi szolgáltatásai 

összpontosulnak – közterület felújítása térkövezéssel, mely a Szent István út alábbi 
szakaszait érinti: a Horthy kastély oldalában a Vasút útig és a Tengerészeti Múzeumtól 
az Orvosi rendelıig, valamint a Polgármesteri Hivatal oldalában a Vasút úttól a 
Takarékszövetkezetig. 

• A Szent István út Horthy kastély felıli oldalában a Postától a Néprajzi Kiállítóteremig 
minıségi utcabútorok (pihenıpadok és utcai hulladékgyőjtı edények) kihelyezése. 

• Térfigyelı kamerák telepítése a város egész területén a romló közbiztonság javítása 
érdekében. 

• Bánhalma településrész központi területén szabadidı park létesítése, ehhez 
kapcsolódóan a Ságvári E. út felújítása térkövezéssel. 

 
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy 2009. október 1-jétıl 4 fıvel önálló Rendırırs mőködik a 
településen. Ígéretek szerint a jelenlegi létszám ebben az évben további két fıvel emelkedik. 
Az önkormányzat az elmúlt évben sikeres pályázatot nyújtott be településırök 
foglalkoztatására, melynek eredményeként Kenderesen és Bánhalmán 1-1 fıt foglalkoztatnak 
ebben a munkakörben. 
 
A Karcagi Kistérségi Társulás sikeresen pályázott térfigyelı kamerák telepítésére. A pályázat 
keretében Kenderesen négy  Bánhalmán pedig egy térfigyelı kamera felszerelésére kerül sor.  
 
Bánhalma tekintetében nagy eredménynek tartja, hogy az óvoda és iskola mőködtetését 
biztosítani tudja az önkormányzat. A tavalyi évben tervezték a Ságvári út járdafelújítását, 
amelyet lakossági összefogással kívántak megvalósítani. Sajnos ez nem valósult meg, amelyet 
az idei évben szándékoznak – közmunkások segítségével – elkészíteni. Megtörtént az 
ún.”Kerék-köz” rendbetétele, amely évek óta problémát jelentetett. A megrongálódott 
autóbuszmegállót  többször kijavították, de sajnos a vandalizmusnak nem tudnak gátat szabni, 
ezenkívül fásítottak, parkosítottak és új kopjafát avattak. A Kakat híd megépítésére keresik a 
kedvezı pályázati lehetıségeket. 
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Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BALLA FERENC a Fürts Sándor út  rossz állapotban van, nagyon nehéz rajta közlekedni, a 
kukás autó sem tud az utcába bemenni, ezért valamilyen megoldást kér a lakók nevében. Nem 
ragaszkodnak az aszfaltozáshoz, a zúzott kıvel történı borítást is megfelelınek tartanák.   
Továbbá arról érdeklıdött, hogy a falugazdász tart-e ügyfélfogadást Bánhalmán? 
 
BOGDÁN PÉTER tervezik, hogy Örményesrıl fognak zúzott követ hozatni az utak 
rendbetételére, amely keretében a Fürts Sándor út javítását is elvégzik. A falugazdász szerdai 
napokon tart ügyfélfogadást Bánhalmán. 
 
KOVÁCS TIBOR az autóbuszmegállóba több alkalommal ért inzultus iskolába járó 
gyermekeket. A közbiztonság javítása érdekében kéri, hogy a városırök, illetve rendırök 
fordítsanak figyelmet az autóbuszmegálló környékére is. 
 
BOGDÁN PÉTER a rendırök felé már jelezték, hogy a közintézmények, autóbuszmegállók 
és a fıút környékére kiemelt figyelmet fordítsanak. Ígéretet tett arra, hogy ismét felhívják  a 
városırök és a rendırök figyelmét a kérdéses területre. 
 
KISS ZOLTÁN: a lakók nevében kéri, hogy a Ságvári úton  kialakított vízelvezetı árkokba a 
kapubejáróknál átereszeket tegyenek. 
 
BOGDÁN PÉTER amikor a járda készül a Ságvári úton,  közmunkások közremőködésével az 
árok rendbetételét is tervezik. Az ott keletkezett járdatörmelék pedig a Fürts Sándor út 
borítására lesz felhasználható. A kenderesi rendırörs parancsnokával, Antal Szabolcs úrral 
abban állapodott meg, hogy a rendırök szolgálatbeosztásától függıen – Bánhalmán is 
szolgálatot fognak teljesíteni. A szolgálatban lévı rendırnek az önkormányzat a védınıi 
szolgálatnál biztosít pihenıhelyiséget. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: a tervek szerint két rendır szolgálata esetén az egyik rendır 
Bánhalmán fog szolgálatot teljesíteni, akinek helyet biztosítanak a védınıi helyiségében. 
 
SZATMÁRI TIBOR sajnos az utóbbi idıben a Kakat hídon három halálos baleset történt. A 
további balesetek megakadályozása érdekében javasolta a híd megfelelı közvilágítással 
ellátását. 
 
BOGDÁN PÉTER  ígéretet tett arra, hogy az illetékesekkel felveszik a kapcsolatot a híd 
megfelelı módon történı közvilágításának megoldása érdekében. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Bogdán Péter 
tájékoztatóját, és 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 15/2010.) I.26.) Kt. számú határozata 
Bogdán Péter polgármester tájékoztatójáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 Bogdán Péter polgármester tájékoztatóját az önkormányzat 2010. évi  
 költségvetési koncepciójáról, és azt tudomásul vette. 
 
 Errıl: 1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                             é r t e s ü l n e k. 
 
 
2. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
A központi orvosi ügyelet szolgáltatás Kenderes Városban történı ellátásának egyes 
kérdéseirıl 
 
BOGDÁN PÉTER a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás – a lefolytatott közbeszerzési 
eljárás alapján – a szerzıdéskötés szabályai miatt 2010. március 1-tıl kerül a nyertes 
szolgáltatóhoz. A Képviselı-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a REALMED 
Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató KFT szerzıdést kössön az illetékes 
Egészségbiztosítási Pénztárral annak érdekében, hogy a szolgáltatást végzı Kft a tevékenység 
Egészségbiztosítási Pénztári finanszírozását közvetlenül megkapja. A Mikrotérségi Központi 
Orvosi Ügyeleti Társulás mőködtetéséhez szükséges továbbá a 2009. március 19. napján 
kötött Megállapodás módosítása, az elıterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 16/2010.(I.28.) Kt. számú határozata  
a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Kenderes Városban történı ellátásának egyes 
kérdéseirıl 
 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ 
(4) bekezdése továbbá az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) 
152.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján felelıs a háziorvosi ügyelet egészségügyi 
közszolgáltatás biztosításáért.  
Kenderes Város Önkormányzata Ecsegfalva Község Önkormányzatával és Kisújszállás Város 
Önkormányzatával közösen a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. törvény (A továbbiakban Ttv.) 16.§-a alapján a 43/2009.(III.19.) számú 
határozatával e közszolgáltatás segítésére létrehozta a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva 
Mikrotérségi Központi Ügyeleti Társulást (továbbiakban: Társulás). A Ttv. 3.§ (2) bekezdése 
 
 



- 7 – 
 
 

 alapján “a helyi önkormányzat feladatellátási kötelezettségét nem érinti a társulás 
létrehozása.” 
A Társulás a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény Harmadik rész VI. fejezete 
szerinti közbeszerzési eljárás alapján létrejött 581-1/2010. számú megállapodást kötötte 
Vállalkozóval.  
 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
(továbbiakban Társulás), mint közbeszerzési ajánlatkérı Kisújszállás, Kenderes és Ecsegfalva 
települések vonatkozásában a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása érdekében 
közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eredményesen zárult az 581-1/2010. számú 
megállapodás megkötésével. A nyertes szolgáltató a REALMED Kereskedelmi és 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. lett. 
 
3./ A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Kenderes és 
Bánhalma településen történı ellátását a REALMED Kereskedelmi és Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tordai u. 7/a., adószám: 14563160-1-13, 
képviseli: Dr. Hınyi Péter Károly ügyvezetı) végzi 2010. március 1. napjától. 
 
4./ A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a REALMED Kereskedelmi és 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. szerzıdést kössön az illetékes Egészségbiztosítási 
Pénztárral annak érdekében, hogy a szolgáltatást végzı kft. a tevékenység Egészségbiztosítási 
Pénztári finanszírozását közvetlenül megkapja. 

 
5./ A Ttv. 3.§ (2) bekezdésére és az Eütv. 152.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján az 581-1/2010. 
számú szerzıdés nem minısül az Eütv. 31.§ (3) bekezdés b.) pontja szerinti feladatátadási 
megállapodásnak, ezért az önkormányzat a háziorvosi ügyelet egészségügyi közszolgáltatást a 
határozat 1. számú mellékletét képezı megállapodásban adja át. Az önkormányzat a megállapodás 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
Határidı: 2010. január 28. 
 
 
Errıl értesül: 

1. Bogdán Péter  polgármester, Helyben 
2. Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
3. REALMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.  
4. Kisújszállás Város Önkormányzata 
5. Ecsegfalva Község Önkormányzata 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 17/2010.(I.28.) Kt. számú határozat 
a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosítására 

Megállapodás  
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

mőködtetésére 
1./ Kenderes  Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva 
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás mőködtetésére 2009. március 19. napján 
kötött Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 5. pontját a következıre módosítja: 

 „5.  A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: 
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ c.) pontja alapján az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás„ügyeleti ellátás megszervezésének 
segítésére, a feladatellátási kötelezettséget átvállaló szolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzés lefolytatására, az ügyelet közös kiegészítı finanszírozására 
Szakágazatszám:   8621 általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenysége 
Szakfeladat száma: 
2009.12.31-ig   851219-1 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
2010.01.01-tıl   862101 háziorvosi ügyeleti ellátás 
Kisegítı és vállalkozási tevékenysége: 
A társulás kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kisújszállás, Kenderes, 
Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2009. március 19. napján kelt 
Alapító Okirat (továbbiakban: Alapító Okirat) 5. pontját a következıre módosítja: 
 
„5.  A társulás által ellátott feladat, hatáskör és szolgáltatás: 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ c.) pontja alapján az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás„ügyeleti ellátás megszervezésének 
segítésére, a feladatellátási kötelezettséget átvállaló szolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzés lefolytatására, az ügyelet közös kiegészítı finanszírozására 
Szakágazatszám:   8621 általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenysége 
Szakfeladat száma: 
2009.12.31-ig   851219-1 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
2010.01.01-tıl   862101 háziorvosi ügyeleti ellátás 
Kisegítı és vállalkozási tevékenysége: 
A társulás kisegítı és vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 
Errıl értesül: 

1. Bogdán Péter  polgármester, Helyben 
2. Polgármesteri Hivatal  Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
3. REALMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.  
4. Kisújszállás Város Önkormányzata 
5. Ecsegfalva Község Önkormányzata 
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BOGDÁN PÉTER: kérte, akinek további  közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS a Kakat híddal kapcsolatosan javasolta, hogy a Mezıgazdasági RT  
díszkapuja melletti árkon egy hidat kellene építeni és a sportpálya szélén, az erdın keresztül 
egy szélesebb járdát készíteni, ami a motorúthoz vezetne ki. Véleménye szerint ezzel a 
megoldással a balesetek elkerülhetıek lennének. 
 
BALLA FERENC az ötletet jónak tartja, csak óriási kerülıt jelentene a lakosság számára. 
 
MICSINAI PÁL    az elızıleg javasolt ötlettel egyetért, de véleménye szerint ennek 
megvalósítása túlságosan költséges lenne, mert hosszú útszakaszról van szó. 
 
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 17 óra 45 
perckor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 

(:Bogdán Péter:)                     (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester         jegyzı 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. január 28-án 17 
órakor Bánhalmán tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. – 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 11. 
január 28-i ülése napirendjének elfogadásáról    14/2010. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója ---- 
     Bogdán Péter polgármester tájékoztatójáról    15/2010. 
 
2./ A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Kenderes városban történı 
     ellátásának egyes kérdéseirıl      16/2010. 
 
     A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
     Orvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodásának és alapító 
     okiratának módosítására       17/2010. 


