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Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 26-án 17 
órakor, Kenderesen a Városi Könyvtárban tartott – közmeghallgatással egybekötött – ülésén. 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Baktai Kálmán, Dr. Barta 
Zsuzsanna, 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: Bordás József 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos Kenderes Város Vízmő intézményvezetıje, Mikola 
Istvánné Városi Könyvtár igazgatója, Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási 
Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetı helyettese, Pádár Lászlóné 
jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályának 
vezetıje, Majzik József, Fodor Imre köztisztviselık, Puzsér Pálné, Gál Sándorné, Vízi Anikó, 
Veresné Nagy Margit, Kupainé Vincze Éva, Lajkó András, Kovács József 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 pont megtárgyalását 
azzal a kiegészítéssel, hogy 2. napirendi pontként a bíráló bizottság létrehozásáról szóló 
elıterjesztés, 3. napirendi pontként a Kétdoki Kft.-vel fennálló háziorvosi ügyeleti szerzıdés 
meghosszabbításáról szóló elıterjesztés megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem 
volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 12 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 10/2010.(I.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. január 26-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat 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. 
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 
- házi gondozásban részesültek száma:    15 fı 
- gyermekvédelmi támogatásban részesült:  603 fı 
- szociális segélyben részesültek száma:    40 fı RÁT: 320 fı 
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- 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. Ila Erzsébet képviselı 17 óra 12 perckor megérkezett, a képviselı-testület létszáma 13 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. 

-   Európai Uniós pályázati forrásból kívánják megvalósítani a Városháza 
akadálymentesítését. A pályázati támogatás 90 %-os 25.655.998,- Ft, önerı 10 % 
2.850.667,- Ft. 
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- 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. 
 
Kérte, akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT a TIOP-os pályázattal kapcsolatban arról érdeklıdött, hogy 
mikor kapják meg a számítógépeket. 
 
BÍRÓ CSABA tudomása szerint a támogatási szerzıdés még nem került aláírásra. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a helyi gazdálkodók közül többen sérelmezték, hogy a Nagykunsági 
Vízgazdálkodási Társuláshoz teljesített befizetéseik után nem kapnak semmilyen 
ellenszolgáltatást. Érdeklıdött, hogy van-e arra lehetıség, hogy ebbıl a társulásból 
kilépjenek, és a településen lévı gazdák helyi társulást hozzanak létre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: utánanéz a jogszabályi feltételeknek a helyi társulás alakításával 
kapcsolatban. 
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VERESNÉ NAGY MARGIT: az elhangzottak alapján megállapítható, hogy az önkormányzat 
a fejlesztéseit csak pályázati források igénybevételével tudja megvalósítani. A tájékoztatóban 
nem hallott az önkormányzat munkahelyteremtı elképzeléseirıl és az erre fordítandó 
forrásokról. Érdeklıdött, hogy az „Út a munkához” program a 2010-es évben végig 
folytatódik-e. 
 
BOGDÁN PÉTER elmondta, hogy az önkormányzatnak nem alap feladata a 
munkahelyteremtés, ennek ellenére folyamatosan keresik a munkahelyteremtés lehetıségeit, 
és tárgyalásokat folytatnak a befektetıkkel. Tájékoztatásul elmondta, hogy a napokban egy 
befektetı megkereste az önkormányzatot, aki a karcagi téglagyárat szeretné megvásárolni és 
ott bio-brikettáló üzemet kíván mőködtetni. A brikettáló üzemben kukorica és cukorcirok 
feldolgozására kerülne sor. Az alapanyag megtermelésére a helyi gazdákkal termeltetési 
szerzıdést kötnek. A brikettáló üzemben 60 %-ban kisebbségi munkaerıt kíván 
foglalkoztatni. Munkahelyteremtéssel kapcsolatban egy másik befektetıvel is folytatnak 
tárgyalásokat. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a brikettáló üzem létesítésével a beruházó munkahelyteremtı 
beruházást valósítana meg. A gépsor mellett nem kvalifikált munkaerı foglalkoztatására 
nyílna lehetıség. Az önkormányzatnak ebben a projektben koordináló szerepet kellene 
betölteni. A beruházás megvalósulása esetén, lehetıség nyílna az önkormányzati intézmények 
gázszolgáltatásának kiváltására, amit a folyamatban lévı főtéskorszerősítési programmal 
lehetne összekapcsolni. 
 
MAJZIKNÉ HANYICSKA VALÉRIA  az egyházi iskola indításával kapcsolatban 
érdeklıdött. 
 
BOGDÁN PÉTER az egyházi iskola indításával kapcsolatban elmondta, hogy a napokban 
folytattak tárgyalást. Az elmúlt évben a szülık részérıl fogalmazódott meg az egyházi iskola 
indításának az igénye. A kezdeményezésrıl már tárgyalást folytatott az egri érsekkel is, aki 
elvi támogatásáról biztosította. A megbeszélések folyamán kirajzolódott, hogy önálló 
intézményként, tagintézményként korai lenne elindítani az egyházi oktatást, így csak az elsı 
osztályos tanulók tantervébe épülne be a hitoktatás. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az elızetes számadatok alapján valószínő, hogy a következı tanévben 
két elsı osztályt indítanak. Az egyik elsı osztály tantervébe beépül a heti kétszeri kötelezı 
hitoktatás. Az egyházi oktatás csak az elsı osztályt érinti, hiszen nem felmenı rendszerben 
vezetik be. Az iskola továbbra is változatlan szervezeti felépítésben mőködik önkormányzati 
intézményként.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy februártól az általános iskolában iskola 
elıkészítıt szerveznek, melyre szeretettel várják a leendı elsı osztályos gyerekeket. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta Bogdán Péter 
tájékoztatóját, és 13 fı egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 11/2010.(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 
 
Elıterjesztés bíráló bizottság létrehozásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ érdeklıdött, hogy Bodor Tamás intézményi dolgozó esetében nincs-e 
összeférhetetlenség. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a bíráló bizottság tagjait a betöltendı munkakör feladatait érintı, 
szakértelemmel rendelkezı személyekbıl kell összeállítani. A bizottságnak nincs döntési 
joga, csak véleményt fogalmaz meg a benyújtott pályázattal kapcsolatban. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı támogató szavazatával és 3 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 12/2010.(I.26.) Kt. számú határozata 
bíráló bizottság létrehozásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján 
- a Móricz Zsigmond Mővelıdési Ház – igazgatói munkakörre pályázó 
személyek meghallgatására háromtagú bíráló bizottságot hoz létre. 
A bizottság tagjai: Dr. Almássy Antalné Bánhalma, Dékány J. út 9., 

    Mikola Istvánné Kenderes, Ifjúság út 7.  
   Bodor Tamás Kenderes, Kossuth L. út 55. 
 
 A Képviselı-testület a bíráló bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve 
 dönt a magasabb vezetıi megbízásról. 
 
 Errıl: 1./ Bíráló bizottság tagjai, Helyben 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
  é r t e s ü l n e k . – 
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3 .  n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 

 
 
Elıterjesztés a Kétdoki Kft-vel fennálló háziorvosi ügyeleti szerzıdés 
meghosszabbítására 
 
BOGDÁN PÉTER  a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
Ügyeleti feladatokat eddig a Kétdoki Kft. látta el. A lefolytatott eredményes második 
közbeszerzési eljárás alapján a nyertes szolgáltató (REÁLMED Kft.) csak a szükséges 
hatósági eljárások lefolytatása után, 2010. március 1-jétıl tudja ellátni ezt a szolgáltatást. A 
Kétdoki Kft-vel fennálló megállapodás 2010. január 31-én lejár, ezért javasolta a 2010. 
február 1-je és február 28.-a közötti ellátás biztosítása érdekében a megállapodás módosítását. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
KOROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy ki bonyolította a közbeszerzési eljárását.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ az eljárást a kisújszállási közbeszerzési bizottság bonyolította, melyben 
a kenderesi önkormányzat is részt vett.  Két pályázó volt, a Kétdoki Kft. nem nyújtott be 
pályázatot. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 13/2010.(I.26.) Kt. számú határozata 
a Kétdoki Kft.-vel fennálló háziorvosi ügyeleti szerzıdés meghosszabbítására 
 

1./ A Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás által lefolytatott eredményes második közbeszerzési eljárás alapján a nyertes 
szolgáltató a szükséges hatósági eljárások és a Regionális Egészségbiztosítási 
Pénztárral történı szerzıdéskötés szabályai miatt 2010. március 1-jétıl tudja ellátni a 
háziorvosi ügyeletet Kisújszállás Város területén. 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzata és a Kétdoki Kft.-vel kötött fennálló háziorvosi 
ügyeleti megállapodás 2010. január 31-én lejár, ezért a 2010. február 1-je és február 
28.-a közötti ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat az 1. számú melléklet 
szerinti megállapodás módosítást köti a Kétdoki Kft.-vel.  

 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. számú melléklet szerinti 
szerzıdés aláírására. 
Határidı: 2010. január 31. 
Felelıs: Bogdán Péter polgármester 

 
Errıl:  1./ Bogdán Péter polgármester 

  2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
  3./ Kétdoki Kft. Kisújszállás  
 
             é r t e s ü l n e k . 
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BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, így a közmeghallgatást 17 óra 51 
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 26-án 17 
órakor Kenderesen tartott – közmeghallgatással egybekötött - ülésén.- 
 
 
 
 
 

M u t a t ó 
 
 
 
Napirend:          Szám: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. 
 január 26-i nyílt ülése napirendjének elfogadásáról    10/2010.  
 
  
1./ Kenderes Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója --------- 
 Bogdán Péter polgármester tájékoztatójáról     11/2010. 
 
2./ Bíráló bizottság létrehozásáról      12/2010. 
 
3./ Kétdoki Kft.-vel fennálló háziorvosi ügyeleti szerzıdés meg- 
 hosszabbítására        13/2010. 
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