
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Bordás 
József, Eszteró Imréné, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, 
önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, 
Szatmári Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol:--- 
 
Jelen vannak továbbá: Fodor Imre a Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Koncz Éva a 
Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Dr Németh Attila az E-A.C. Holding KFt 
ügyvezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 9 fı 
van jelen, 5 fı bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalását: 
 
1./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak -alföldi Operatív Program keretén 
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító 
számú  „Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására  
 
2./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén 
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító 
számú „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság létrehozására 
 
3./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén 
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító 
számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó ajánlattevı 
kiválasztására 
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4./ Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén 
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító 
számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti 
 munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık 
kiválasztására 
 
5./ Elıterjesztés a 2009/2010-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, 
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  36/2009.(III.13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 13-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
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 Önkormányzata az Észak -alföldi Operatív Program 
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti 
munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



- 3 – 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 37/2009. (III. 13. )Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata az Észak -alföldi Operatív Program keretén belül Helyi 
Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú   
„Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./   Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Észak Alföldi Operatív Program 

keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső projekt megvalósítására, a 
hirdetmény közzététele nélkül indítandó egyszerő eljárás megindításához hozzájárul. 

 
2./  A Képviselıtestület felhatalmazza a Jegyzıt az eljárás megindítására. 
 
 FELELİS:  Jegyzı 
 
 HATÁRIDİ: Azonnal 
 

Errıl: 1./Bogdán Péter polgármester   Helyben 
2./Pádár Lászlóné jegyzı    Helyben 
3./Képviselı-testület tagjai    Helyben 
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens 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 Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program 
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti 
munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság 
létrehozására 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta a bírálóbizottság tagjainak kibıvítését, mivel a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását végzı cég két szakértıje szerepel a bírálóbizottságban, szükséges egy fı 
települési képviselı beválasztása a bizottságba. 
 
BOGDÁN PÉTER :Krokavecz Lászlót javasolja a bizottság tagjának. 
 
A javaslattal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete  megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 38/2009.(III.13.) Kt. számú határozat 
Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén belül Helyi 
Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú   
„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság létrehozására. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Észak Alföldi Operatív Program 
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső projekt megvalósítására induló 
egyszerő közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok bontására, valamint 
elbírálására bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint. 
 
Bírálóbizottság elnöke: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı 
Tagjai: Orosz Mihály aljegyzı, Magyar István települési képviselı, Bordás József települési 
képviselı, Krokavecz László település képviselı, Fodor Imre fıtanácsos, Koncz Éva 
közbeszerzési referens, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı cég szakértıi, 
Bakos László és dr Németh Attila. 
 

2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok 
megbízólevelének elkészítésére. 

 
        Errıl:1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné, Helyben 
 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Bordás József képviselı 
 5./ Magyar István képviselı 
            6./ Krokavecz László képviselı 
 7./ A közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı cég szakértıi,  Bakos László, 
                 dr Németh Attila 
 8./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 

 
   

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 Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program 
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti 
munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat 
ellátó ajánlattevı kiválasztására 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  39/2009. (III. 13.) Kt. számú határozata 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén 
belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító 
számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó ajánlattevı 
kiválasztására 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Észak Alföldi Operatív Program 

keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső projekt megvalósításához, a 
mőszaki ellenıri feladatok ellátására - a tevékenység komplexitását alapul véve - Barta 
Jenı magasépítési mőszaki ellenırt (Kisújszállás, ) és Laczka Sándor mélyépítési 
mőszaki ellenırt (Kisújszállás, ) vállalkozásokat jelöli ki. 

 
2./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Jegyzıt, hogy a szerzıdéses jogviszony kialakítására 

készítse el a szükséges jogi alapkörülményeket, szerzıdéseket. 
 
3./ A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevı mőszaki 
ellenırökkel kötendı megbízási szerzıdések aláírására. (Barta Jenı magasépítési mőszaki 
ellenırrel bruttó 180.000.- HUF valamint Laczka Sándor mélyépítési mőszaki ellenırrel 
360.000.- HUF összegben) 
FELELİS:  Polgármester 
HATÁRIDİ: Azonnal 
 
Errıl: 1./Bogdán Péter polgármester  Helyben 
          2 /Pádár Lászlóné jegyzı   Helyben 
          3./Barta Jenı                Kisújszállás 
          4./Laczka Sándor   Kisújszállás 
          5./Képviselı-testület tagjai   Helyben 
          6./Koncz Éva közbeszerzési referens Helyben 
                           
              é r t e s ü l n e k. 
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4. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program 
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti 
munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık 
kiválasztására 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 40/ 2009. (III. 13. )Kt. számú határozat 
Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program keretén belül Helyi 
Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú   
„Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb életminıség és az 
esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló 
egyszerő közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık kiválasztására  
        
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Észak Alföldi Operatív Program 

keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 
azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső projekt megvalósítására a 
meghívással induló egyszerő közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalkozásokat értesítse, 
ajánlattételre kérje fel: 

- COLAS Építı Zrt. Debreceni Igazgatóság 4014 Debrecen, Apafa 66/B. 
- Kurucz István Karcag, Papp Béla út 6/b.  
- Global-Home Trade Kft. 5310 Kisújszállás, Deák F. út 138. 

 
3./  A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert a meghívás elkészítésére. 
 FELELİS:  Polgármester 
 HATÁRIDİ: Azonnal 
 

Errıl: 1./Bogdán Péter polgármester   Helyben 
   2./Pádár Lászlóné jegyzı               Helyben 
   3./Képviselı-testület tagjai               Helyben 
   4./COLAS Építı Zrt.   Debreceni Igazgatóság 4014 Debrecen, 

Apafa 66/B 
   5./Kurucz István     Karcag, Papp Béla út 6/b.  
   6./Global-Home Trade Kft.   5310 Kisújszállás, Deák F. út 138. 
   7./Koncz Éva közbeszerzési referens Helyben 

                  é r t e s ü l n e k. 
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5. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a        
 
Elıterjesztés a 2009/2010-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, 
az óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Kuczeráné Sípos Judit. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: azt kérdezte, hogy a közlemény hol fog megjelenni? 
 
A  feltett kérdésre Pádár Lászlóné válaszolt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi újságban jelentetik meg, valamint hirdetmények útján 
tájékoztatják az érintetteket. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az elıterjesztés harmadik pontja tartalmazza, hogy az 
önkormányzat a 2009/2010-es tanévben belépı csoportok gyermeklétszámát kizárólag a 
közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi minden 
intézményben. Az óvodában  25  a maximális gyermeklétszám. Kérdése az volt, hogy ez fıre 
vonatkozik, vagy pedig beszámítható a sajátos nevelési igényő gyermek is? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elıterjesztésben szerepel, hogy a beíratást követıen az 
intézményvezetı köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. Úgy gondolja, hogy nem 
elég csak a közoktatási törvényben meghatározottakat figyelembe venni, hanem a 
költségvetési törvény elıírásait  is szem elıtt kell tartani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  41/2009.(III.13.) Kt. számú határozata 
A 2009/2010-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az  
óvodai jelentkezések idıpontjának meghatározásáról 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994.(VI.8.)MKM rendelet 15. § (2( 
bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítéshez a 
2009/2010-es tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratását, valamint 
az óvodai jelentkezések idıpontját 2009. április 20. és 21. napjára tőzi ki. 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megbízza a Polgármesteri 
Hivatal, hogy az óvodai jelentkezések, valamint az iskolai beíratások 
lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pádár Lászlóné jegyzı 
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3./ Kenderes Város Önkormányzata a 2009/2010-es tanévben belépı csoportok 
gyermeklétszámát kizárólag a közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámmal 
engedélyezi minden intézményben. 
A maximális létszámtól való eltérés esetén az alapfokú nevelési-oktatási intézménybe a 
beíratást követıen az intézményvezetı köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. 
A csoportok létszámának alakulásáért az intézmények vezetıi felelısséggel tartoznak. 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Szőcs Pálné az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Kenderes, 
               Szent István út 36. 
          4./ Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység vezetıje, Kendere, Szent István út 60. 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
 
BOGDÁN PÉTER: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség 
március 15-én Bánhalmán 15 órakor, Kenderesen 16 órakor kezdıdik, melyre minden 
érdeklıdıt  tisztelettel várnak. 
 
Mivel más bejelentés, kérdés hozzászólás nem volt. az ülést 8 óra 25 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 2009. március 13-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén.- 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:        Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 13-i 
ülése napirendjének elfogadásáról     36/2009. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata az Észak -alföldi Operatív 
 Program keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú  
ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú   
„Városrehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a 
 jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső  
nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő  
közbeszerzési eljárásban az eljárás megindítására   37/2009 
 
2./ Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív 
 Program keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú  
ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú  „Város  
rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb 
 életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső  
nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő  
közbeszerzési eljárásban közbeszerzési bírálóbizottság létrehozására 38/2009. 
 
3. Kenderes Város Önkormányzata az Észak -Alföldi Operatív 
 Program keretén belül Helyi Településfejlesztési  
akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 2008 – 0037 azonosító számú  
 „Város rehabilitációs beavatkozások Kenderes Városban a jobb  
életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ elnevezéső nyertes  
projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő közbeszerzési  39/2009. 
eljárásban a mőszaki ellenıri feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztására 
 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata az Észak Alföldi Operatív Program  
keretén belül Helyi Településfejlesztési akciók tárgyú ÉAOP – 5.1.1 / E – 
 2008 – 0037 azonosító számú  „Város rehabilitációs beavatkozások  
Kenderes Városban a jobb életminıség és az esélyegyenlıség jegyében„ 
 elnevezéső nyertes projektjavaslata szerinti munkáira irányuló egyszerő  
közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık kiválasztására 40/2009. 
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5./ A 2009/2010-es tanévben tankötelessé váló gyermekek 
     iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések idıpontjának 
     meghatározásáról                                                                       41/2009. 

        


