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Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 1-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné, dr Barta Zsuzsanna, Eszteró 
Imréné, dr Ila Erzsébet, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar 
István, Oláh József Pál önkormányzati képviselık, Tapasztó Szabolcs alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Bordás József, Szatmári  Tibor 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá:  Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje,  Koncz Éva közbeszerzési referens,  Turi János a Polgármesteri Hivatal 
vezetı-fıtanácsosa, dr Juhász István, Farkas Istvánné meghívott, Pádár Lászlóné jegyzı, 
Orosz Mihály aljegyzı, valamint Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
 
BOGDÁN PÉTER köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs testületbıl 8 fı 
van jelen,  két fı bejelentéssel van távol,  4 fı késıbbre jelezte érkezését. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes. 
Javasolta a kiküldött meghívón szereplı napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek más javaslata van a napirenddel kapcsolatban, tegye meg. Más javaslat nem 
volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 110/2010.(VI.1.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 1-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 Önkormányzata kenyér, pékáru beszerzése Kenderes  
város önkormányzat fenntartásában  álló intézmények  részére szerinti munkáira 
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı 
szerzıdés felülvizsgálatának eredményérıl 
 
Magyar István önkormányzati képviselı 8 óra 5 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
képviselık száma  9 fı 
 
BOGDÁN PÉTER: korábbi testületi ülésen kapott megbízást a testülettıl, hogy tárgyaljon a 
szolnoki Sütıipari Zrt-vel kenyér, pékáru beszerzésével kapcsolatban, mivel a cég és az 
önkormányzat között érvényben lévı szállítási szerzıdés van június 15-ig. Személyesen 
tárgyalt a Zrt képviselıjével, Mészáros Lajos úrral. A tárgyaláson abban állapodtak meg, hogy 
június 30-ig meghosszabbítják a szerzıdést, változatlan tartalommal, ezt követıen pedig 
újabb tárgyaláson fognak egyeztetni. 
 
Eszteró Imréné önkormányzati képviselı 8 óra 6 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
képviselık száma 10 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 10 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 111/2010.(VI.1.) Kt. számú határozata 

kenyér, pékárú beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények 
részére szerinti munkáira irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásának idıtartamára 
vonatkozóan a meglévı szerzıdés felülvizsgálatának eredményérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a jelenlegi szállítóval a fennálló szerzıdést 2010. június 30. napjáig hosszabbítsa 
meg, valamint ismét megbízza a Polgármestert, hogy a 2010. július 1. napját követı 
idıszakra vonatkozóan a tárgyalásokat folytassa le.  

 
            Errıl értesül:  1./ Bogdán Péter polgármester  Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı ,Helyben 
3./ Képviselı-testület  ,Helyben 

                        4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
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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 „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat  fenntartása 
alatt álló intézmények részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a 
bonyolító megbízásáról 
 
Dr Ila Erzsébet és Kuczeráné Sípos Judit 8 óra 8 perckor megérkezett, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 12 fı. 
 
BOGDÁN PÉTER az elıterjesztést a beterjesztett formában javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
támogató szavazatával, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 112/2010.(VI.1.) Kt. számú határozata 
„Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények 
részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolító megbízásáról         

 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Kenderes Város Önkormányzata 

Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenti 
tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a bonyolító feladatok ellátásával 
Bakos László egyéni vállalkozót (székhely: 5232 Tiszabı, Micsurin út 5.) bízza meg  

 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Jegyzıt a szerzıdéses jogviszony kialakítására, a 

szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerzıdés elkészítésére. 
 
3./  A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bonyolítóval 50.000 Ft, azaz 

ötvenezer forint összértékő megbízási szerzıdés aláírására. 

        Errıl értesül:  1./Bogdán Péter polgármester ,Helyben 
                   2./Pádár Lászlóné jegyzı ,Helyben 

       3./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben 
                   4./Bakos László egyéni vállalkozó, 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
                   5.Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
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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 ”Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása 
alatt álló intézmények részére” elnevezéső általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 11 fı 
támogató szavazatával, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   113/2010.(VI.1.) Kt. számú határozata 
„Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása alatt álló 
intézmények számára” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
bírálóbizottság létrehozásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenntartása alatt álló intézmények 
élelmiszer beszerzése tárgyban megvalósuló általános egyszerő közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során érkezett ajánlatok bontására, valamint elbírálására bírálóbizottságot hoz 
létre az alábbiak szerint. 

 
Bírálóbizottság elnöke: Pádár Lászlóné jegyzı 
Tagjai: Kuczeráné Sipos Judit és Magyar István képviselık, Bíró Csaba Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályvezetı, Budai Dénesné, Márkus Józsefné és Lengyel Imréné 
élelmezésvezetık, Koncz Éva közbeszerzési referens, valamint Bakos László, a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítását végzı szakértı. 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok 
megbízólevelének elkészítésére. 

 
Errıl értesül: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

                2./ Pádár Lászlóné, Helyben 
                3./ Kuczeráné Sipos Judit települési képviselı, Helyben 
                4./ Magyar István települési képviselı, Helyben 

                 5./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
                 6./ Bakos László 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
                 7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
                 8./ Budai Dénesné élelmezésvezetı, Helyben  
                 9./ Márkus Józsefné élelmezésvezetı, Helyben 
                          10./ Lengyel Imréné élelmezésvezetı, Helyben 
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4. n a p i re n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
 Egyebek 
 
a.) 
 
BOGDÁN PÉTER a Képviselı-testület legutóbbi ülésén döntött egyeztetı bizottság 
létrehozásáról a  Kenderes, Szent István út 33. szám alatti ingatlan vásárlásával kapcsolatos 
egyeztetı tárgyalás lefolytatására, az orvosi rendelı és lakás adás-vételével kapcsolatban. A 
tárgyalást lefolytatták, ahol doktor úrék részérıl 37 millió Ft-os irányár került 
meghatározásra, a bizottság pedig 22 millió Ft-os ajánlatot tett a megvételre. A két összeg 
elég messze van egymástól. Az idı mindkét felet sürgeti, mivel doktor úrék augusztus 1-vel 
fognak a településrıl elmenni. Kérte dr Juhász Istvánt, ismertesse a Képviselı-testülettel 
álláspontjukat. 
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN : a 22 millió Ft-os ajánlatot nem tudják elfogadni. Továbbra is úgy 
gondolja, hogy a rendelı 12 millió Ft-os irányára reális, a lakás árát pedig 19 millió Ft-ra 
módosítja, így a két ingatlan vételárát 31 millió Ft-ban határozza meg. 
 
BOGDÁN PÉTER: az önkormányzat ajánlata egy összegben történı kifizetésre vonatkozott. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN  sajnálja, hogy az önkormányzat és doktor úrék nem találták meg a 
„közös nevezıt”. Tisztelettel kéri doktor urat, hogy lehetıség szerint próbálják újra gondolni 
az önkormányzat ajánlatát. Úgy gondolja, hogy amióta doktor úrék Kenderesre költöztek, a 
Képviselı-testület az elsı pillanattól kezdve teljes mértékben pozitívan viszonyult hozzájuk, 
kérésük mindig prioritást élvezett. Ennek szellemében azt kéri doktor úréktól, hogy vegyék 
figyelembe a Képviselı-testület ajánlatát. Sokszor érte a Képviselı-testületet olyan vád, hogy 
miért támogatnak olyan vállalkozást, amely jövedelmezı bevételi forrás, ahelyett, hogy más 
vállalkozókat támogatnának. Meggyızıdése, hogy a Képviselı-testület ezt jól tette. Sajnos az 
utóbbi idıben a közbiztonság nagyon megromlott. Félı, hogy a jelenlegi problémát nem 
tudják hatékonyan kezelni.  Ismételten kéri doktor urat, hogy szíveskedjenek figyelembe 
venni a felsorolt tényezıket. 
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: egy-két dolgot mindenképpen tisztázni szeretne, a lakosság felé is. 
Jelenleg a háziorvosi rendszerek mőködtetése ún. „duális finanszírozású”, amely azt jelenti, 
hogy az OEP a mőködtetésre ad egy összeget, a többit pedig az önkormányzat biztosítja. 
Ennek aránya és mértéke nincs meghatározva. Amikor a vállalkozást elkezdte a településen 
olyan kérése volt, hogy azt a pénzt, amelybıl a praxist mőködtették,  inflációt követı 
összegben biztosítsa az önkormányzat. 
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 Az évek során csak azt a támogatást kapta, amelybıl elıtte is mőködött a körzet, semmi 
többet. Tíz évvel ezelıtt létrehoztak egy olyan rendelıt, amely – az orvos kollegák véleménye 
szerint – a megyében ritka, és amelyhez az önkormányzat semmilyen összeggel hozzá nem 
járult. Figyelembe kell venni, hogy  jelenleg kizárólag  OEP finanszírozásból nem 
mőködtethetı a praxis, és a támogatás törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: doktor úrtól érdeklıdött, hogy az orvosi rendelı ára az épületre 
vonatkozik, vagy tartalmazza a berendezések árát is? 
 
A feltett kérdésre dr Juhász István válaszolt. 
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: az ár a rendelı épületére vonatkozik. A berendezés saját tulajdonát 
képezi. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: belátva, hogy Magyarországon orvoshiány van, az 
önkormányzatnak valamit nyújtani kell ahhoz, hogy betöltésre kerüljön a praxis. Véleménye 
szerint valamilyen formában meg kellene vásárolnia az önkormányzatnak a rendelıt, 
amennyiben sikerül orvost találni, lehetıség szerint orvos házaspárt. Ehhez  kapcsolódva 
kérdezte, hogy milyen lépések történtek orvos keresés ügyben? 
 
BOGDÁN PÉTER a feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a múlt heti tárgyalás óta 
személyesen volt Karcagon, ahol tárgyalt dr Kapusi Lajos alpolgármester úrral, 
kórházigazgatóval, dr Nagy Mihály orvos-igazgatóval, illetve dr Szentes Gábor fıorvos úrral, 
akik felajánlották segítségüket. Ezenkívül tárgyalt a szolnoki Hetényi Géza Kórház 
igazgatójával telefonon, illetve a mezıtúri Kórház igazgatónıjével személyesen. Mezıtúron is 
hasonló gondok vannak, de az igazgatónı felajánlotta, hogy a helyettesítésben néhány 
hónapig be tudnak segíteni. A doktor úrékkal történt tárgyaláson hangsúlyozták, hogy nem 
vitatják az ingatlanok értékét, de ismerve a helyi viszonyokat, a helyi ingatlanárakat kell 
realitásnak venni. 
 
MAGYAR ISTVÁN: kérdése az, hogy elég csábító egy orvosnak, ha kap egy szép lakást és 
egy rendelıt. Nem tudja, hogy a beteg kártyaszám megfelelı csábító erı lesz-e? Reális 
veszélynek látja, hogy amennyiben megvásárolja az önkormányzat a lakást, és nem kapnak 
orvost, nem tudják a vagyonvédelmet biztosítani. Úgy gondolja, hogy konkrét orvos ajánlat 
esetén  kellene az ingatlanvásárlás  lehetıségét megvizsgálni. 
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: neki is érdeke, hogy orvost találjon a praxisokra. Amennyiben az 
önkormányzattal megfelelı egyezségre jut az ingatlaneladásokkal kapcsolatban, akkor nem 
nehezíti azzal az önkormányzat helyzetét hogy a praxis pénzért adja. Hangsúlyozta, hogy a 
helyettesítéssel az ellátás folyamatossága nem  lesz olyan, mint a helyben lakó orvos esetében, 
amely több kiadást jelent az önkormányzat számára is. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS: az elmúlt idıszakban három személlyel is tárgyalt ilyen ügyben, 
de sajnos eredményre nem jutott. 
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ESZTERÓ IMRÉNÉ: az a véleménye, hogy akkor „érné meg” a lakást megvásárolni, ha 
orvos házaspárt találnának a praxisokra, mert ellenkezı esetben még egy lakást kell vásárolni. 
Az a javaslata, ha találnak orvos házaspárt, akkor újra tárgyalnak a vásárlásról, addig pedig 
függesszék fel a tárgyalást. Úgy gondolja, hogy  25 millió Ft-ot megérnének az ingatlanok, de 
csak abban az esetben, ha orvos házaspárt tudnak találni. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: továbbra is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
orvosokat találjanak, mivel kötelezıen ellátandó önkormányzati feladatról van szó. Javasolta 
az ország keleti, illetve észak-keleti részét célirányként.  
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: úgy látja, hogy ı ezt nem tudja megvárni. Amennyiben belátható 
idın belül (1 hét alatt) nem születik döntés az ingatlanok megvásárlásáról, akkor megpróbálja 
magánforgalomban, akár más célra is – értékesíteni. Az biztos, hogy amennyiben az 
önkormányzat nem tud felajánlani rendelıt és lakást, nagyon nehéz lesz orvost találni. 
 
DR ALMÁSSY ANTALNÉ: Krokavecz László javaslatára reagálva mondta el, hogy az általa 
javasolt környéken, Miskolcon is érdeklıdött, de nem kapott biztatást. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: talán meglehetne a határon túl is próbálni a megfelelı orvos házaspárt 
megtalálni. 
 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: úgy tudja, hogy nagyon kevés  érdeklıdı van a határon túlról.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: gyerekorvoslás terén óriási gondok vannak, mivel nincs utánpótlás. 
 
Király Lászlóné önkormányzati képviselı 8 óra 45 perckor eltávozott, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 11 fı. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  26 millió Ft-os árat tartana reálisnak az ingatlanokat illetıen. Továbbra 
is úgy látja, hogy a közbiztonság helyzete sok embert elriaszt. Vannak más alternatívák is az 
önkormányzat számára. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: akár mától árulja doktor úr az ingatlanokat. Ha az önkormányzat olyan 
pozícióba kerül, akkor újra tárgyalni fognak róla. 
 
BOGDÁN PÉTER kérte döntsenek arról, hogy az elhangzott 26 millió Ft-os vételárat 
támogatja-e a testület. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 114/2010.(VI.1.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelı és lakás megvásárlásáról 
 

 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 elviekben támogatja a Kenderes, Szent István út 33. szám alatti  
 orvosi rendelı és lakás megvásárlását, bruttó 26 millió Ft összegben. 
 

Errıl: 1./ Dr Juhász István Kenderes, Szent István út 33. 
          2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 

 
DR JUHÁSZ ISTVÁN: továbbra is kéri a Képviselı-testületet, hogy gondolják át a döntést, 
mert az ingatlanok utolsó ára 31 millió Ft. 
 

b.) 
 
Elıterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának rövid lejáratú (támogatás 
megelılegezési) hitel felvételérıl a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat 
megvalósításához 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 11 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 115/2010.(VI. 1.) Kt. számú határozata 
rövidlejáratú hitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata 16.647.149,-Ft, azaz Tizenhatmillió-
hatszáznegyvenhétezer egyszáznegyvenkilenc forint összegő rövidlejáratú hitel 
felvételét határozta el a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére elnyert ÉAOP-
4.1.5-09-2009-0051 azonosító számú pályázati támogatás (összesen 25.610.998,-Ft)– 
támogatási elıleggel csökkentett – összegének megelılegezésére. 
 
A hitel összege: 16.647.149,-Ft 
 
A hitel visszafizetésének határideje: az elnyert támogatás költségvetési elszámolási 
számlán (11745080-15410010) vagy a Polg.hiv.akadályment.ÉAOP-4.1.5-09 
beruházás lebonyolítási számlán (11745080-15410010-10080003) történı 
jóváírásakor, de legkésıbb 2011. június 30. napja. 

Törölt: való

Törölt: július

Törölt: 31
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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 az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára (11745080-15410010) vagy 
aPolg.hiv.akadályment.ÉAOP-4.1.5-09 beruházás lebonyolítási számlájára (11745080-
15410010-10080003) érkezı K-2009-ÉAOP-4.1.5-09.- 0014887/141 számú 
támogatási szerzıdésbıl eredı, 16.647.149,-Ft támogatási elıleggel csökkentett - 
támogatás összegét, valamint az idıarányosan képzıdı helyi és gépjármőadó 
bevételeit a kölcsön járulékai erejéig. 
 
A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a hitelfelvétel 
ügyében eljárjon és a hitelszerzıdést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 

 
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. 

BOGDÁN PÉTER: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Szőcs Anita és Farkasné Juhász Anita 
kereste meg az önkormányzatot azzal az ötlettel, hogy július közepén szeretnék megrendezni 
az I. Kenderesi Hagyományırzı Fızıversenyt, a volt  Repülıgépes Szolgálat telephelyén. Az 
önkormányzat részérıl  valamilyen szintő anyagi támogatást kérnének a rendezvényhez. Úgy 
gondolja, hogy minden nemes kezdeményezést támogatni kell az önkormányzatnak. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a városnap keretén belül indították el a kunsági ételek 
fızıversenyét. Kérdezi, hogy „elbírja-e” a település két fızıverseny megrendezését is, vagy 
pedig a városnap nem kerül megrendezésre? Amennyiben a városnap megrendezése mellett 
döntenek, akkor a szervezést el kell kezdeni. A városnapi programoknak eddig szerves része 
volt a kunsági étel fızıverseny megrendezése. 
 
MAGYAR ISTVÁN: jó lett volna, ha a  szervezık közül valaki eljött volna a testületi ülésre. 
Amennyiben hagyományteremtı céllal kívánják a fızıversenyt megrendezni, akkor azt 
valamihez kötni kellene. Támogatja az elgondolást, jó lett volna ha személyesen is 
tájékoztatják a testületet a szervezık. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ: kérdése az, hogy nem lehetne egybekötni a két rendezvényt? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a szervezık konkrét idıpontot nem jelöltek meg, csak a városnaptól 
függetlenül szeretnék a rendezvényt megtartani. 
 

Törölt:  11745080 – 15410010 - 
08350000 számú költségvetési 
elszámolási számlájára

Törölt: T
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BOGDÁN PÉTER: javasolta, hogy az Oktatási, Kulturális, Turisztikai és Sport bizottság, 
valamint a fızıverseny szervezıi és a Mővelıdési Ház dolgozói egyeztessenek a városnap 
megszervezésérıl.  Állapítsák meg azt az összeget, amelybıl egy szerény színvonalú 
városnapot meg lehet szervezni. 
 
Krokavecz László 8 óra 55 perckor eltávozott a testületi ülésrıl, így a jelenlévı 
önkormányzati képviselık száma 10 fı. 

 
BAKTAI KÁLMÁN  azt gondolja, hogy mindenféleképpen meg kell rendezni a városnapot. 
Az elmúlt években hagyományt teremtettek, amely sajnos a tavalyi évben elmaradt. Úgy véli, 
hogy a jelenlegi helyzetben mindenkinek szüksége van kikapcsolódásra, és ez a rendezvény  
minden réteget érint. Több, hasonló jellegő programot kellene szervezni. Elismerését fejezi ki 
a szervezıbizottságnak, az elızı években megszervezett, igen színvonalas  programokhoz.  
 
Krokavecz László önkormányzati képviselı 9 óra 5 perckor visszaérkezett, így a 
jelenlévı képviselık száma 11 fı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: véleménye szerint a civil kezdeményezéseket támogatni kell, de 
érdemes lenne átgondolni a városnap keretében történı megszervezést. Úgy gondolja, hogy a 
városi rendezvény összeállítását már decemberben el kellett volna kezdeni, talán már egy 
kicsit el is késtek vele. 
 
BOGDÁN PÉTER: a bizottsági ülést, illetve az egyeztetéseket követıen, a következı 
testületi ülésen fognak tárgyalni a városnap megrendezésérıl. 
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 35 hektáros, 556 
aranykorona értékő földterületre, - amelyet jelenleg a középiskola használ – vételi szándékot 
jelentett be ifj. Czakó István, aki munkahelyteremtı beruházást szeretne létrehozni. A 
beruházás keretében sertéstelepet, premix gyártó üzemet, biogázüzemet, illetve kisvágóhidat 
kíván megvalósítani. Ez egy komplex beruházás lenne, amely 50-60 embernek tudna munkát 
biztosítani. Ez lehetıséget jelentene  munkahelyteremtésre is. Kéri a Képviselı-testületet, 
fontolja meg a terület eladását. Személy szerint támogatja a terület eladását, a megfelelı 
garanciák beépítésével. A föld közepes minıségő, véleménye szerint 15 ezer Ft/AK értékő. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy hol hirdeti az önkormányzat az ún. 
„pedagógusföldet”? Támogatni kell a munkahelyteremtı beruházásokat, megfelelı garancia 
biztosítása mellett. Jelenleg a középiskola használja a földterületet, amelynek – értékesítés 
esetén – bevételkiesése lesz. 
 
TAPASZTÓ SZABOLCS:  úgy látja, hogy „semmit” nem támogat az önkormányzat., mert 
amikor érdeklıdı volt a földterületre, olyan feltételeket szabtak, amelyet nem lehetett 
teljesíteni. Támogatni kell – meghatározott keretek között – az ilyen jellegő vállalkozásokat. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: a „pedagógusfölddel” kapcsolatban az a véleménye, ha a 
vállalkozó meg szerette  volna vásárolni  az ingatlant, nem állt volna el vásárlási szándékától. 
 

 
 



 
- 11 – 

 
 
 

MAGYAR ISTVÁN: annyit főz hozzá, hogy mindenki felelısségteljesen döntsön a földterület 
eladásáról, úgy, mintha a sajátja lenne. Úgy gondolja, hogy az ún. pedagógusföld eladása nem 
a Képviselı-testületen múlt. 
 
BAKTAI KÁLMÁN: a Képviselı-testület tagjai legfontosabbnak a munkahelyteremtést 
tartják, amelyet mindig szem elıtt kell tartaniuk. Nagyon körültekintınek kell lenni, de 
mindenképpen  el kell indulni azon az úton, hogy munkahelyet teremtsenek. Tegyék meg az 
elsı határozott lépést. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 9 óra 20 perckor eltávozott, így a 
jelenlévı önkormányzati képviselık száma 10 fı. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: hangsúlyozta, hogy mindenképpen szükség van valamilyen szintő 
garanciára, a vállalkozó részérıl. 
 
BOGDÁN PÉTER  június 2-án délután  2 órára szóban összehívta a Képviselı-testület ülését, 
ahová meghívja ifj. Czakó Istvánt is. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: június 4-én délután 6 órakor kerül sor a Trianoni ünnepségre, 
melyre szeretettel hív mindenki érdeklıdıt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Korda Vince Mővészeti Iskola záróvizsgájára június 5-én kerül 
sor a Mővelıdési Házba, minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 
 
BOGDÁN PÉTER megköszönte mindenkinek a megjelenést, a testületi ülést 9 óra 29 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. június 1-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. június 1-i 
ülése napirendjének elfogadásáról           110/2010. 
 
1./ „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartásában 
     álló intézmények részére” szerinti munkáira irányuló közbeszerzési eljárás 
     lefolytatásának idıtartamára vonatkozóan a meglévı szerzıdés  
     felülvizsgálatának eredményérıl           111/2010. 
 
2./ „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása 
     alatt álló intézmények részére” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
      eljárásban a bonyolító megbízásáról          112/2010. 
 
3./ „Kenyér, pékáru beszerzése Kenderes Város Önkormányzat fenntartása 
     alatt álló intézmények számára” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési 
     eljárásban a közbeszerzési bírálóbizottság létrehozásáról       113/2010. 
 
4./ 
 

a.) A Kenderes, Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelı és lakás  
megvásárlásáról            114/2010. 
 

b.) Rövidlejáratú hitel igénybevételérıl                     115/2010. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


