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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné, Dr. Barta Zsuzsanna, 
Király Lászlóné, Krokavecz László, Magyar István, Oláh József Pál önkormányzati 
képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Bordás József, Eszteró Imréné, Dr. Ila Erzsébet, 
Kuczeráné Sípos Judit, Szatmári Tibor önkormányzati képviselık. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Orvos Anetta Csilla a Területi Gondozási Központ Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály vezetıje, Ficzere Géza, Csatári 
Lajos meghívottak, Turi János, Koncz Éva köztisztviselık, Kun Sándorné és Lódi Jánosné 
jegyzıkönyvvezetık. 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 8 fı van jelen, 6 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A képviselı-testület ülését telefonon hívta össze 
a napirendek fontossága, és a határidık rövidsége miatt. Javasolta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
1./ Elıterjesztés a 17/2009.(IV.2.) OKM rendeletben, az oktatási intézmények 

vonatkozásában a 2009. évi minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés 
támogatására kiírt pályázatról 

2./ Elıterjesztés a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására 

3./ Folyószámlahitel igénybevételérıl és az igénybevételhez kapcsolódó ingatlanfedezet 
biztosításáról 

4./ Elıterjesztés „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső nyílt típusú 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdések 
felülvizsgálatának eredményére 

5./  Elıterjesztés „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezéső tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyertesének kiválasztására 

6./ Elıterjesztés „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési 
eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására 

7./ Elıterjesztés bíráló bizottság létrehozásáról 
8./ Elıterjesztés „III. Kenderesi Parlagfőmentesítési nap 2009” rendezvény 

megszervezésére pályázat benyújtásáról. 
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Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 94/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 6-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 . – 
 
 
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 a 17/2009.(IV.2.) OKM rendeletben, az oktatási intézmények 
vonatkozásában a 2009. évi minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatására 
kiírt pályázatról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Turi János. 
 
TURI JÁNOS: a pályázat elıkészítése elsısorban szakmai és pedagógiai ismereteket igényel. 
A pályázatíró csoport ismertette a pályázati lehetıségeket az intézményekkel. A két 
intézmény komoly szakmai egyeztetés után döntött úgy, hogy be kívánja adni a pályázatot a 
Hunnaireg Pedagógiai Intézet közremőködésével. A pályázat megírására a Hunnaireg 
Pedagógiai Intézet tett ajánlatot. Az ajánlat szerint a pályázatot egyszeri 1.000 Ft-ért írja meg. 
A pályázat önrészt nem igényel. Javasolta, hogy az önkormányzat fogadja el a Hunniareg 
Pedagógiai Intézet ajánlatát, és fenntartóként nyújtsa be a pályázatot a két intézmény 
vonatkozásában. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 95/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
pályázat benyújtására a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendeletben, az oktatási intézmények 
vonatkozásában, a 2009. évi minıségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenırzés támogatására 
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            Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, 
 és úgy döntött, hogy a kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani, az oktatási 
 intézmények vonatkozásában a 2009. évi minıségbiztosítás, mérés, értékelés,  
 ellenırzés támogatására. 
            A pályázat megírásával megbízza a Hunnaireg Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen,  
 Zákány út 5.). szám alatti intézményt, mely a munka elvégzéséért egyszeri 1.000 Ft  
 díjazásban részesül. 
 
 Errıl: 1./ Apáczai Csere János Általános Iskola, Kenderes, Szent István út 36. 
  2./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium, Kenderes, Szent I. út  27. 
            3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
            4./ Bogdán Péter polgármester, 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 a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ bízik abban, hogy a megújult kuratóriumi tagsággal gördülékenyebben 
mőködhet a jövıben a közalapítvány. 
 
KIRÁLY LÁS7LÓNÉ a kuratóriumi ülésen megtárgyalták az új tagok kiválasztását, és a régi 
tagok támogatásával jelölték meg az új személyeket. Igyekeztek a civil szférából választani 
tagokat, akik valamennyien több gyermekes szülık. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
 a Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány alapító okiratának 
 módosításáról szóló elıterjesztést, és azt a jegyzıkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal jóváhagyja. Ezzel egyidejőleg a 101/2004.(IX.30.) 
 Kt. számú határozattal jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. 
 A Képviselı-testület kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
 Bíróságnál a közalapítvány kiemelten közhasznú besorolásának 
 módosítását közhasznú besorolásra. 
 
 



-    4     - 
 
 
 

 Errıl: 1./ Király Lászlóné Kenderesi Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 
       kuratóriumának elnöke Kenderes, Petıfi út 2. 
  2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  3./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k . - 
  
 
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 
 
Folyószámlahitel igénybevételérıl és az igénybevételhez kapcsolódó ingatlanfedezet 
biztosításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı. 
 
BÍRÓ CSABA: a képviselı-testület 2009. március 11-i ülésén döntött folyószámlahitel 
igénybevételérıl. Az OTP Bank Nyrt. kérésének megfelelıen módosítani szükséges a 
32/2009.(III.11.) Kt. számú határozatot. A módosítást a jelzálog biztosíték típusának változása 
indokolta. A felajánlott ingatlanok értéke nem változott. Korábban a folyószámlahitel 
keretszerzıdés megkötésekor a felsorolt ingatlanokat minden évben jelzálogjoggal kellett 
megterhelni. A keretbiztosítéki jelzálogjoggal kiválható ez a költséges lépés. A 
keretbiztosítéki jelzálogjog a hitel visszafizetésének idıpontjáig érvényes.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 97/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
folyószámlahitel igénybevételérıl, és az igénybevételhez kapcsolódó ingatlanfedezet 
biztosításáról. 
 

Kenderes Város Önkormányzata 110.000.000,-Ft, azaz Egyszáztíz millió forint 
összegő folyószámlahitel felvételét határozza el a közszolgáltatási és államigazgatási 
feladatok folyamatos mőködtetéséhez. 
 
A hitel visszafizetésének határideje: 2010. március 26. 
 
A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés idıtartama 
alatt a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelızıen a költségvetés 
összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselıtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek 
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi a havonta érkezı SZJA, 
valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó bevételeit a kölcsön és 
járulékai erejéig. 
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A képviselı-testület hozzájárul az alábbi ingatlanokra az OTP Bank Nyrt. 
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 125.614.000,-Ft, azaz 
Egyszázhuszonötmillió-hatszáztizennégyezer forint erejéig: 
 

Ingatlan 
megnevezése 

Út és házszám Helyrajzi szám Becsült 
érték (eFt) 

Lakóház Petıfi út 1/1. 55/1 14 106,- 
Lakóház Kossuth út 43. 1093/1 8 300,- 
Lakóház Szent István út 54. 1147/1 5 029,- 
Családi ház Dózsa Gy. út 1. 1304/1 8 251,- 
Lakóház Somogyi Béla út 24. 1484 11 611,- 
Sporttelep Petıfi út 3070/1 3 643,- 
Ö S S Z E S E N : 50 940,- 

 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
 
E határozat elfogadásával egyidejőleg hatályát veszti a 32/2009.(III.11.)Kt. számú 
határozat. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben; 

  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben; 
  3./ OTP Bank NYRT. Szolnok, Szapáry u. 31. 5000; 
  4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

   é r t e s ü l n e k. 

 
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 „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső, nyílt típusú 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdések 
felülvizsgálatának eredményérıl 
 
Szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva közbeszerzési referens. 
 
KONCZ ÉVA tájékoztatásul elmondta, hogy a szállítók nagy része változatlan tartalommal 
hozzájárult a szerzıdés idıtartamának meghosszabbításához. A Baromfiudvar 2002. Kft. 
viszont jelezte, hogy néhány tétel esetében elkerülhetetlennek tartják az ajánlati áraik 
módosítását, egyéb tekintetben a szerzıdéses feltételeiket változatlanul fenntartják 2009. 
május 31-ig. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 98/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
„Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata fenntartásában álló 
költségvetési szervek számára” elnevezéső, nyílt típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdések felülvizsgálatának eredményérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült 
 elıterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
 polgármestert a fennálló, KÉ 5165/2008. számon indított közbeszerzési 
 eljárást lezáró szállítási szerzıdések meghosszabbításának aláírásával, 
 lehetıség szerint 2009. június 15-ig. 
 
 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 . - 
 
 
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 ”Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” 
elnevezéső tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyertesének kiválasztására 
 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Koncz Éva. 
 
KONCZ ÉVA: a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” valamint a 
„Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” tárgyban megindított közbeszerzési eljárások kapcsolódnak egymáshoz, de 
külön eljárások. Mindkét eljárásban  három-három ajánlattevıt kerestek meg, amelyre minden 
megkeresett ajánlattevı nyújtott be ajánlatot. A Bírálóbizottság az ajánlatok áttanulmányozása 
után megállapította, hogy a NOS Szeged Szolgáltató KFT ajánlata érvénytelen, a KONETT 
Tanácsadó és Szolgáltató KFT és az EX ANTE Tanácsadó Iroda  KFT ajánlata érvényes, 
amelyek közül a KONETT Tanácsadó és Szolgáltató KFT ajánlata kedvezıbb. A 
„Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezés közbeszerzési eljárásban is három ajánlat érkezett, melybıl a DFT-
Hungária KFT ajánlata érvényes, az Agenda 2013 Projektház KFT és az Esti Kornél Kht 
érvénytelen ajánlatot adott. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és  7 fı 
támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 99/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
„Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső tárgyban 
megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./  Kenderes Város Önkormányzat a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri             
Hivatalában” elnevezéső tárgyban a hirdetmény közzététele nélkül indítandó egyszerő 
közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja az alábbi ajánlattevıt: 
 
Ajánlattevı neve:    KONETT Tanácsadó és Szolgáltató KFT 
Ajánlattevı székhelye:    1022 Budapest, Bimbó út 3. 3/3. 
Ajánlati ár:     4.000.000 Ft + ÁFA 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárást lezáró szerzıdés 1. pontnak 
jelölt  értékére történı megkötésére.  
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
          4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
         5./  KONETT Tanácsadó és Szolgáltató KFT 1022 Budapest, Bimbó út 3. 3/3. 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 
 
6. 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 „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési 
eljárásban az eljárás nyertesének kiválasztására 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 
támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 100/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
„Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások” Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezéső tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás 
nyertesének kiválasztására 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat a „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások 
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső tárgyban a hirdetmény közzététele 
nélkül indítandó egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja a alábbi 
ajánlattevıt: 
 
Ajánlattevı neve:   DFT Hungária KFT 
Ajánlattevı székhelye:  1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 5. 
Ajánlati ár:    4.750.000 Ft + ÁFA 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárást lezáró szerzıdés 1. pontban 
jelölt értékére történı megkötésére. 
 
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
          3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
          4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
          5./ DFT Hungária KFT 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 5. 
 
              é r t e s ü l n e k. 
 
7. 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 
 
BOGDÁN PÉTER: a képviselı-testület pályázatot írt ki a Kenderesi Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatói állására. A 
vonatkozó jogszabály szerint a magasabb vezetıi munkakörre, vagy megbízásra kiírt pályázat 
esetén a pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a 
betöltendı munkakör feladatait érintıen szakértelemmel rendelkezı bizottság hallgatja meg. 
Az elıterjesztésben foglaltak alapján javasolja a bíráló bizottság tagjainak megválasztását. A 
javasolt tagok közül Krokavecz László jelen van, megkérdezte, hogy elvállalja-e a 
megbízatást. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: megtiszteltetésnek veszi a felkérést, természetesen elvállalja a 
megbízatást. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 101/2009.(V.6.) Kt. számú határozata 
bíráló bizottság létrehozásáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete, a közalkalmazottak jogállásáról 
 szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § /6/ bekezdése alapján – a Kenderesi Szakiskola, 
 Középiskola és Kollégium, valamint az Apáczai Csere János Általános Iskola – 

igazgatói munkakörre pályázó személyek meghallgatására három tagú bíráló 
bizottságot hoz létre. 

 A bizottság tagjai:  Krokavecz László Kenderes, Dézsmakert 1. 
          Koncz Erzsébet, Kenderes, Jókai út 5. 
                                          Czakó Sándorné Kenderes, Dózsa Gy. út 16.  
 

A  Képviselı-testület a bíráló bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve dönt a 
vezetıi megbízásokról. 

 
 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. 
 
 
8. 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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a településen beindult az „Út a munkához” címő közmunkaprogram, 
melynek keretében jelentıs számú rendszeres segélyezett, illetve rendelkezésre állási 
támogatásban részesülı behívására került sor. A közmunkaprogramban foglalkoztatottak 
részére nincs megfelelı eszköz és szerszám. Az eszközök beszerzésére, 500 ezer Ft összeg 
erejéig átcsoportosítás engedélyezését kéri a Képviselı-testülettıl az átmeneti segélyre 
tervezett összegbıl dologi kiadásokra. A biztosított összegbıl szerszámokat, eszközöket, 
védıkesztyőket, alkoholszondát kívánnak vásárolni. 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 102/2009.(V.6.)  Kt. számú határozata 
Szakfeladatok közötti átcsoportosítás engedélyezése 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete engedélyezi 500 ezer Ft 
 átcsoportosítását a 2009. évi költségvetésben átmeneti segélyre tervezett összegbıl 

az „Út a munkához” közmunkaprogramban foglalkoztatottak részére eszköz 
beszerzésre, valamint dologi kiadások fedezetére.  
 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
            3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                 é r t e s ü l n e k. 

 
 
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázatot 
hirdetett  Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló parlagfő-mentesítési tevékenység 
támogatására. Pályázhatnak önkormányzatok, oktatási intézmények, civil szervezetek, 
vállalkozások. A pályázat benyújtási határideje május 8. Mivel a határidı igen rövid, sürgısen 
kellene dönteni a pályázat benyújtásáról.  
 
TURI JÁNOS: amennyiben a Képviselı-testület olyan döntést hoz, hogy  pályázatot kíván 
benyújtani a Parlagfő-mentesítési nap megrendezésére, a pályázat határidıben el fog készülni.  
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 8 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 103/2009. (V.06.) Kt. számú határozata 
„III. Kenderesi Parlagfőmentesítési nap 2009” rendezvény megszervezésére pályázat 
benyújtásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfő-mentesítési Alap 
terhére kiírt pályázatra Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, a „III. Kenderesi 
Parlagfőmentesítési nap 2009” rendezvény megszervezésének támogatására.  
A rendezvény költségeit az önkormányzat 2009. évi költségvetésében szereplı általános 
tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: 
 

Pályázati támogatás (JNSZ megyei 
Parlagfő-mentesítési Alap) 60% 

150.000 

Önerı (40%) 100.000 
Összesen: 250.000 
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Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a mai napon a sabinovi 
testvérvárosunkból négy fıs delegáció érkezik polgármester úr vezetésével. A találkozó 
keretében egyeztetni fogják a júliusban  Kenderesen megtartásra kerülı Kenderes-Sabinovi 
futballmeccs részleteit. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: arról érdeklıdött, hogy ünnepnapokon a városırség mőködik-e, 
mivel a napokban Bánhalmán probléma volt a szolgálat ellátásával. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a városırség a nap 24 órájában teljesít szolgálatot, munkavégzésükkel 
kapcsolatos probléma esetén, azt a közterület-felügyelınek kell jelezni. 
 
BOGDÁN PÉTER:  a holnapi napon kezdıdik az Apáczai Napok rendezvénysorozata, amely 
szombaton jótékonysági bállal zárul. A szervezık minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 
 
BOGDÁN PÉTER mivel más bejelentés, kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést 8 óra 48 
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. május 6-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:             Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. május 6-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      94/2009. 
 
1./ Pályázat benyújtása a 17/2009.(IV.2.) OKM rendeletben, az oktatási 
     intézmények vonatkozásában, a 2009.évi minıségbiztosítás, mérés,  
     értékelés, ellenırzés támogatására     95/2009. 
 
2./ A Kenderesi Gyermek és Ifjúsági  Közalapítvány alapító okiratának 
     módosításáról        96/2009. 
 
3./ Folyószámlahitel igénybevételérıl, és az igénybevételhez kapcsolódó 
     ingatlanfedezet biztosításáról      97/2009. 
 
4./ „Élelmiszer alapanyagok beszerzése Kenderes Város Önkormányzata 
     fenntartásában álló költségvetési szervek számára” elnevezéső, nyílt 
     típusú közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan 
     a meglévı szerzıdések felülvizsgálatának eredményérıl  98/2009. 
 
5./ „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” 
     elnevezéső  tárgyban megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban 
     az eljárás nyertesének kiválasztása     99/2009. 
 
6./ „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások” Kenderes 
     Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső tárgyban megindított  
      egyszerő közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének  
      kiválasztására                                                                                         100/2009. 
 
7./ Bíráló bizottság létrehozása                101/2009. 
 
8./ Szakfeladatok közötti átcsoportosítás engedélyezése   102/2009. 
 
     III. Kenderesi Parlagfőmentesítési nap 2009” rendezvény 
     megszervezésére pályázat benyújtásáról     103/2009. 
        


