
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 19-én 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén.  
 
Az ülés helye:  Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Tapasztó Szabolcs alpolgármester, dr Almássy Antalné, Baktai Kálmán, dr 
Barta Zsuzsanna, Eszteró Imréné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, 
Oláh József Pál önkormányzati képviselık.  
 
Bejelentéssel távol: Bogdán Péter, Bordás József, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Szatmári 
Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Bíró 
Csaba a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pádár 
Lászlóné jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 8 fı van jelen, 6 fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. Bogdán Péter 
polgármester más irányú elfoglaltsága miatt ı vezeti a képviselı-testület ülését. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pont megtárgyalását, továbbá második 
napirendi pontként elıterjesztést az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város 
Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső nemzeti 
értékhatárokat elérı közbeszerzési eljárás megindításáról, a bonyolítói feladatokat ellátó 
ajánlattevı kiválasztásáról, valamint a bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról, harmadik 
napirendi pontként pedig a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további 
mőködésérıl szóló elıterjesztést. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 42/2009.(III.19.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 19-i  ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete Tapasztó Szabolcs alpolgármester  
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati 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 
  
A napirend tárgyalása közben megérkezett Magyar István, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 9 fı. 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kisújszállás Város jegyzıjével történt egyeztetés után került a 
képviselı-testület elé az elıterjesztés. Úgy gondolja, hogy Kenderes vonatkozásában nem 
gondolkodhatnak másban, mint az eddigi formában, mert  önállóan nem tudja a település 
ellátni ezt a feladatot. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA érdeklıdött, hogy a társulás foglalkoztatni fog-e 
munkavállalókat? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a társulás néhány közalkalmazottat fog foglalkoztatni, amely nem 
adminisztrációs, hanem egészségügyi munkakört jelent. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: kérdése az volt, hogy ez az önkormányzatnak jelent-e költséget? 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: jelent költséget, a megállapodás tervezetében a társult tagok 
hozzájárulása 60 Ft/fı/hó, amely a KSH által kiadott inflációs ráta mértékével emelkedik. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: dr Barta Zsuzsannától kérdezte, hogy eddig okozott-e gondot az 
ügyeleti ellátásban a települések közötti  vonulási idıtartam? 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: Ecsegfalva eddig nem tartozott  az ellátandó települések közé. 
Olyan jellegő problémáról nem tud, ami a települések közötti vonulások miatt jelentkezett 
volna. Inkább az okoz gondot, hogy nem mindig indokolt esetben hívják az ügyeletes orvost. 
 
MAGYAR ISTVÁN azt kérdezte, hogy anyagi és erkölcsi szempontból mi fog változni azzal, 
hogy az ügyeletet társulási formában tervezik ellátni? 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: ellátási szempontból annyi változás lesz, hogy Ecsegfalva is az 
ellátandó települések közé fog tartozni.  A társult tagoknak hozzájárulást kell fizetni a 
megállapodásban foglaltak szerint. Amennyiben Kenderes önállóan kívánja ezt a feladatot 
megoldani, az lényegesen magasabb költséget jelentene az önkormányzat számára. 
 
BÍRÓ CSABA: jelenleg Kenderes és Kisújszállás  önkormányzatának szerzıdése van az 
ügyeleti ellátásra 2010. december 31-ig a Kétdoki KFT-vel. Kisújszállás város 
önkormányzata javaslatára  három önkormányzat (Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva) 
társulási formában kívánja a jövıben ezt a feladatot ellátni. A társulás – a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követıen – szerzıdést fog kötni az eljárás gyıztesével az ügyeleti ellátás 
biztosítására. 
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MAGYAR ISTVÁN: véleménye szerint a társulási formában történı ügyeleti ellátás többe fog 
kerülni  és nehézkesebb lesz . Aggályosnak tartja, hogy Ecsegfalva is az ellátandó települések 
közé kerül, mivel megnövekszik az ellátandó települések közötti távolság. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: nem látja problémának a távolságot, mivel indokolt esetben 
lehetıség van közvetlenül mentıt hívni a beteghez. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: abban az esetben mi történik, ha Kenderes nem kíván a társulás tagja 
lenni? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel a önkormányzat kötelezıen ellátandó feladata az ügyeleti ellátás 
biztosítása, önállóan kell megoldania. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: mivel három település ellátásáról van szó, a kiérkezési idı biztosan 
növekedni fog. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: összehasonlításképpen elmondta, hogy a jelenlegi helyzet jónak 
mondható, mert például a Szolnok környéki települések Szolnokhoz tartoznak, ahol sokkal 
nagyobb távolságok vannak a települések között. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Karcagi Kistérségi Társulás tagja Kenderes város önkormányzata is, 
amelynek keretében vállalta, hogy a kistérségi feladatként mőködteti az ügyeleti ellátást. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: nem látja problémának azt, hogy Ecsegfalva ellátása is a társulás 
feladatai közé fog tartozni, mivel –  indokolt esetben - az ügyeletben lévı orvos dönthet úgy, 
hogy kiérkezése elıtt  mentıt hív a beteghez. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: nem ideális megoldás a társulási forma, de amennyiben Kenderes 
nem lép be, a helyzet még rosszabb lesz. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  abban lát veszélyt, hogy Ecsegfalva csatlakozásával a távolságok 
megnövekednek. Ettıl függetlenül az a véleménye, hogy nem igazán van választási 
lehetısége az önkormányzatnak, mivel önállóan nem képes a feladat ellátására. A pályázati 
lehetıségek kiszélesedésével  is nyerhet a település. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásakor ezeket  a 
feladatokat vállalta az önkormányzat. Amennyiben Kenderes nem lép be a társulásba, 
hátrányos helyzetbe kerül, mivel az ügyeleti ellátást a jelenlegi orvosokkal nem tudja 
megoldani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 43/2009.(III.19.) Kt. számú határozata 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
mőködtetésérıl szóló megállapodás elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta  
 Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
 Ügyeleti Társulás mőködtetésérıl szóló megállapodást, és azt a 
 melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      3./ Kisújszállás Város Önkormányzata Kecze István polgármester 
                           Kisújszállás Szabadság tér l. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 44/2009.(III.19.) Kt. számú határozata 
Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
Alapító Okiratának  elfogadásáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta  
 Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi 
 Ügyeleti Társulás Alapító Okiratát, és azt a melléklet szerinti tartalommal  
            elfogadja. 
 
 
 Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
                      2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
                      3./ Kisújszállás Város Önkormányzata Kecze István polgármester 
                           Kisújszállás Szabadság tér l. 
 
                           
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 az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzat 
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat 
elérı közbeszerzési eljárás megindításáról, a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı 
kiválasztásáról, valamint a bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a közbeszerzési eljárás mely intézményekre vonatkozik? 
 
KONCZ ÉVA: a Központi Konyhára, a középiskola konyhájára  valamint az Óvodai Egységre 
vonatkozik abban a tekintetben, hogy az óvoda tízóraiztat és uzsonnáztat.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 45/ 2009. (III. 19. ) Kt. számú határozata  
az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló 
költségvetési szervek számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és döntött a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 
Errıl értesül: 

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3/. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 

 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 46/ 2009. (III. 19. ) Kt. számú határozata 
 az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló 
költségvetési szervek számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési 
eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta, és a Közbeszerzési Szabályzat IV.1. pontjában foglaltak alapján a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására a Képviselı-testület az E-A.-C. Holding Kft.-t (1074 Budapest, 
Munkás út 9.) bízza meg.  
 
Errıl értesül:   

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Dr. Németh Attila, E-A.C. HOLDING Kft. 1074, Budapest, Munkás út 9. 
5./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 9 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 47/ 2009. (III. 19. ) Kt. számú határozata 
 az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló 
költségvetési szervek számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési 
eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta, és a bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 
 
A bíráló bizottság elnökének Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıt, 
tagjainak Orosz Mihály aljegyzıt, Magyar István képviselıt, Budai Dénesné 
élelmezésvezetıt, Lengyel Imréné élelmezésvezetıt, Márkus Józsefné élelmezésvezetıt, 
Koncz Éva közbeszerzési referenst, valamint a lebonyolító cég szakértıit, dr Németh Attilát 
és Bakos Lászlót. 
 
 
Errıl értesül: 

1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
5./ Magyar István képviselı 
6./ Lengyel Imréné élelmezésvezetı 
7./ Márkus Józsefné élelmezésvezetı 
8/. Budai Dénesné élelmezésvezetı 
9./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 

          10./ Dr Németh Attila és Bakos László szakértı, E –A.C. Holding KFT 
                 1074. Budapest, Munkás út 9. 
 
 
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  Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további mőködésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ:  az önkormányzat által létrehozott Kenderesi Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány mőködését a közelmúltban vizsgálta az ügyészség. A vizsgálat során több 
olyan hiányosság került megállapításra, amely korrigálható. Mivel az alapítvány mőködése 
„pénzosztásra” szőkült le, javasolja  a képviselı-testületnek, fontolja meg a közalapítvány 
további mőködtetésének szükségességét. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: azt gondolja, hogy már régen meg kellett volna szüntetni a 
közalapítványt, mert nem töltötte be a funkcióját. A mőködése abból állt, hogy évente két-
három alkalommal  az önkormányzat által biztosított pénzt „szétosztotta”. 
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 A pénzösszegek  meghatározott célokra voltak biztosítva, amelyeket alapítványon kívül is 
megkaptak volna a támogatottak. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint azért nem mőködik jól az alapítvány, mert a 
Kuratórium nem jól mőködteti. Nem  az alapítvány megszüntetését javasolja, hanem a 
Kuratórium tagjainak újjászervezését.  
 
BÍRÓ CSABA: az ügyészségi vizsgálat – többek között -  hiányolta az alapítvány 
mőködésének gyakoriságát. Sajnos több ülést határozatképtelenség miatt nem tudtak 
megtartani, mivel a Kuratórium tagjai nem jelentek meg az ülésen. Az ügyészség további 
megállapítása volt, hogy a kiemelkedıen közhasznú minısítéshez nem elegendı az, hogy az 
alapítvány a közfeladatok ellátását támogatja, a kiemelkedıen közhasznúvá minısítéshez a 
törvény megkívánja, hogy az alapítvány a közfeladatot maga lássa el. A fentiek miatt az 
ügyészség indítványozta, hogy kiemelkedıen közhasznú jogállású szervezet helyett 
közhasznú tevékenységet folytató szervezetként kell feltüntetni az alapító okiratban, és a 
megyei bíróságon kérelmezni kell az alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történı sorolást. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: Krokavecz László véleményével ért egyet. A Kuratórium tagjainak 
aktív közremőködésével mőködtethetı az alapítvány. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: azt gondolja, hogy mőködik Kenderesen annyi alapítvány, 
hogy  mindenki megtalálhatja közülük a támogatni kívánt célt, ezért nem látja szükségesnek 
további alapítvány mőködtetését. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: úgy látja, hogy szükség van az alapítványra. Nem biztos, hogy 
szükséges a Kuratórium tagjainak megváltoztatása, mert a jelenlegi tagok alkalmasak a 
tagságra, de meg kell változtatni az eddigi gyakorlatot a Kuratórium mőködését illetıen. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a sportegyesület támogatása is megoldható lenne 
a  közalapítványon keresztül. Az alapítványt jól kell mőködtetni. Abban az esetben, ha ez nem 
így van, az önkormányzat a Kuratórium tagjait visszahívhatja, és más alkalmas személyeket 
választhat. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az alapítványi támogatás lehetıségérıl már tárgyalt a Középtiszai 
MEDOSZ Sportkör elnökével, aki úgy tájékoztatta, hogy rendkívül sokba kerül az alapítványi 
támogatás adminisztrációja. Javasolta, hogy a közeljövıben térjenek vissza az alapítvány 
további mőködtetésére, valamint a Kuratórium összetételére. Véleménye szerint sok a 9 fı a 
Kuratóriumban, mivel a magas létszám miatt a döntések meghozatala  nehézkes. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: indítványozza, hogy a napirend megtárgyalása után most döntsenek 
az alapítvány további mőködésérıl. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: most abban kellene dönteni a Képviselı-testületnek, hogy az 
közalapítvány további mőködését támogatja, vagy nem. Abban az esetben, ha olyan döntés 
születik, hogy továbbra is mőködjön a közalapítvány, a Kuratórium összetételének 
felülvizsgálata, és a jövıben szükséges teendık meghatározása szükséges. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést és 6 fı 
támogató szavazatával, 3 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:     
        
 Kenderes Város Önkormányzatának 48/2009.(III.19.) Kt. számú határozata 
 a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további mőködésérıl 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a Kenderesi 
 Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további mőködésérıl szóló elıterjesztést és  
 az alábbiak szerint döntött: 
 Kenderes Város Önkormányzata a továbbiakban is szükségesnek látja a Kenderesi 
 Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további mőködését, az alapító okiratában meg- 
 jelölt célok elérése érdekében. 

A törvényes és hatékony  mőködés  biztosításához a képviselı-testület a közalapítvány 
Kuratóriuma összetételének módosítását kezdeményezi. 

 A Képviselı-testület megbízza Bíró Csabát, a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági  
Közalapítvány Kuratóriumának titkárát, hogy a Tiszafüredi Városi Ügyészség 
vizsgálati jelentésében foglaltak szerint a közalapítvány Alapító okiratának 
módosítását készítse el, és a soron következı testületi ülésre terjessze a Képviselı-
testület elé. 

 
 Felelıs: Bíró Csaba, a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának 
                         titkára, 
 
 Határidı: 2009. április 30. 
 
 Errıl: 1./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
                     2./  Bíró Csaba Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy újjáalakult a Gazdakör helyi 
szervezetének vezetısége, amelynek elnöke Farkas István, alelnökei pedig Bíró János és 
Kovács József lettek. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: a II. számú orvosi rendelı, ahol a labor mőködik, nincs 
akadálymentesítve, ezért a mozgáskorlátozott betegek bejutása  a rendelıbe esetenként  
problémát jelent.  Kérdése az volt, hogy megoldható –e a labor áttétele az újonnan 
akadálymentesített I. számú rendelıbe? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyeztetni fognak az érintettekkel, és tájékoztatni fogják a képviselı-
testületet. 
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DR ALMÁSSY ANTALNÉ: felhívta a figyelmet, hogy a Bocskai út elején lévı romos ház  
balesetveszélyes, a fala omladozik. Szükségesnek látja a ház vizsgálatát, mivel sok gyerek van 
a környéken. 
 
MAGYAR ISTVÁN: érdeklıdött, hogy a közvilágítás korszerősítésével kapcsolatban az  
Észak-Budai KFT-vel történt-e már egyeztetés? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Fodor Imre  felvette a kapcsolatot az Észak-Budai KFT illetékes 
szakembereivel, akiktıl még válasz nem érkezett. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy  a nevelési-oktatási 
intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. MKM rendelet lehetıséget biztosít az 
önkormányzat számára az óvodában egységes óvoda-bölcsıdei csoport indítására. A helyi 
újságban felhívást tettek közzé a két évet betöltött, óvodai körülmények között ellátható 
gyermekek felvételének lehetıségére Eddig két szülı jelentkezett. A csoport húsz fıvel 
indulhat, de két éves korú gyermek maximum 5 fı lehet. A csoport indításához az 
önkormányzat döntésére lesz majd szükség. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 
órakor bezárta. 
 
 
 

kmf. 
 
 
(:Tapasztó Szabolcs:)          (: Pádár Lászlóné:) 
   alpolgármester       jegyzı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 19-én 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 

 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:        Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 19-i 
ülése napirendjének elfogadásáról     42/2009. 
 
1./ Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi 
     Orvosi ügyeleti Társulás mőködtetésérıl szóló megállapodás 
     elfogadása        43/2009. 
 
     Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi  
     Orvosi Ügyeleti Társulás Alapító Okiratának elfogadása 44/2009. 
 
2./ Az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város 
 Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek  
 számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési 
 eljárás megindításáról      45/2009. 
 
 
Az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város  46/2009. 
Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek  
számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési  
eljárásban a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról 
 
Az „Élelmezési alapanyagok beszerzése Kenderes Város               47/2009.  
Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervek  
számára” elnevezéső nemzeti értékhatárokat elérı közbeszerzési  
eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
 
3./ A Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány további 
 mőködésérıl        48/2009. 
 

 
 
 
 


