
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Turi János a Polgármester Hivatal vezetı fıtanácsosa, Koncz Éva 
közbeszerzési referens, Orosz Mihály aljegyzı, Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Kun Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testület 
valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi 
pont megtárgyalását, valamint második napirendi pontként elıterjesztés megtárgyalását 
pályázat benyújtásáról az  „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2011” elnevezéső 
rendezvény megszervezésére. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  73/2011.(V.5.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülése 
 napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pádár Lászlóné 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 TIOP-1.1.1.-07/12008-0769-es azonosító számú „Intelligens iskolaprogram 
Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési 
eljárásban az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli elıterjesztést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: az ajánlattételi felhívás 3. oldalán az 1.4. pontban szereplı SNI 
csomagban 6 db speciális ültetı szék beszerzése szerepel, amely helyesen 1 db, a teljesítés 
helye pedig Apáczai Csere János Általános Iskola. Az ajánlattételi felhívás a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen került összeállításra. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Krokavecz László. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy az elıterjesztésben szereplı három vállalkozás, -   
- amelyeknek az ajánlattételi felhívás megküldésre került- milyen szempontok alapján került 
kiválasztásra? 
 
A feltett kérdésre Orosz Mihály válaszolt. 
 
OROSZ MIHÁLY: a korábbi képviselı-testületi felhatalmazásnak megfelelıen piackutatást 
végeztek, és az ajánlattételre legalkalmasabb ajánlattevıket keresték meg, illetve figyelembe 
vették az ESZA Nonprofit Kft elıírásait is. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklıdött, hogy a projektmenedzser személye milyen 
szempontok alapján lett kiválasztva? Többek véleménye szerint alkalmasabb lett volna egy 
informatikai szakembert választani erre a feladatra. 
 
OROSZ MIHÁLY: az intézményvezetıkkel egyeztettek ebben a témában. A 
projektmenedzser személyének szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie uniós pályázat 
projektmenedzselése terén, és - bár a pályázat tárgya informatikai- ez a feladatkör ettıl a 
tárgytól független. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  74./ 2011. (V. 5.) Kt. számú határozata  
a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0769-es azonosító számú„Intelligens iskolaprogram Kenderesen” 
elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az 
ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
 megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
 1./  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, 
 és döntött arról, hogy a bírálóbizottság által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja. 

 
 2./ A Képviselı-testület az ajánlattételi felhívást a piackutatás eredményének 
 megfelelıen az alábbi ajánlattevıknek küldi meg: 

 
- Név: Serco Informatikai Kft.  

Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 314. 
 

- Név: Tigra Kft.  
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 14. 
 

- Név: Aloha Informatikai Kft. 
Cím: 1117 Budapest, Alíz utca 1.  

 
 Errıl értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
 5./ Bakos László szakértı, 5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
 
 
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 pályázat benyújtásáról az V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2011” 
elnevezéső rendezvény megszervezésére 
 
 
Kérdés, kiegészítés nem volt. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: tájékoztatásul elmondta, hogy a középiskola is nyújtott be 
pályázatot parlagfő mentesítéssel kapcsolatban. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának. 75/2011.(V.5.) Kt. számú határozata 
Pályázat benyújtásáról az „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 2011.” rendezvény 
megszervezésére  
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap terhére kiírt pályázatra 
Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, az „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 
2011.” elnevezéső rendezvény megszervezésének támogatására.  
A pályázattal kapcsolatos költségeket az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében szereplı 
általános tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: 

 
Pályázati támogatás (JNSZ megyei 
Parlagfő-mentesítési Alap) 75% 

116.250 

Önerı (25%) 38.750 
Összesen: 155.000 

 
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 
              é r t e s ü l n e k. 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 
legutóbbi ülésén felvetıdött a komposztálás – már többször hangoztatott – lehetısége. Az 
eddigi adatok alapján a komposztáló ládaigénylésre 30 körüli igényt regisztráltak. A 
hulladékkezelés gazdasági, környezetvédelmi szempontból jelentıs, ezen kívül a termelés 
szempontjából is fontos tényezı, ezért nagyon kevésnek tartja az igénylık számát. Véleménye 
szerint ismét meg kell keresni az embereket. Egyik lehetıségnek a szórólapon történı 
tájékoztatást látja, másiknak pedig azt, hogy közvetlenül, forgalmas közterületen hívják fel a 
lakosság figyelmét erre a lehetıségre, Ebben személy szerint is részt vesz, amelyhez  kéri a 
Képviselı-testület tagjainak közremőködését is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy mennyi az a minimum létszám, amellyel a 
program elindulhat. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: nincs meghatározva minimum létszám. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: tájékoztatta a jelenlévıket, hogy május 13-án prosztatarák szőrés 
lesz a városban, a Szociális és Egészségügyi Bizottság szervezésében. Kéri a Képviselı-
testületet, hogy propagálják a lakosság körében ezt a lehetıséget. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: csatlakozik Csatári Lajos képviselı úr hozzászólásához. Véleménye 
szerint is meg kell keresni újból a lakosságot a komposztáló láda igényfelmérésével 
kapcsolatban. A betegek visszajelzése alapján hétfıi napokon nagyon zsúfolt a II. számú 
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 körzeti rendelı, nagyon sok a beteg. Javasolta, vizsgálják meg, hogy van-e lehetıség a 
rendelés idı meghosszabbítására. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: felkérte Csatári Lajost, a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy közösen tekintsék meg a megépítendı piac helyét, 
mivel kedvezı pályázati lehetıség van piac kialakítására, amely illeszkedik a 
településfejlesztési elképzelésekbe is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 8 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                                                                                     jegyzı 
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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i  
ülése napirendjének elfogadásáról      73/2011. 
 
1./ A TIOP-1.1.1.-07/1.-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens 
     iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó 
     általános egyszerő közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás 
     elfogadásáról        74/2011. 
 
2./ Pályázat benyújtásáról az „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési Nap 
     2011” rendezvény megszervezésére     75/2011. 


