
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
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 Polgármesteri Hivatal vezetı fıtanácsosa, Orosz 
Mihály aljegyzı, Bíró Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetıje,  Dr Gaszparjan Karen jegyzı, 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 az „V. Kenderesi Parlagfő-
mentesítési nap 2011” rendezvény megszervezésére megnyert pályázatról szóló elıterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyebek megtárgyalását javasolta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ azt kéri, hogy soron kívüli testületi ülésen csak a nagyon sürgıs, 
halaszthatatlan napirendi pontokat tárgyalják meg. Természetesen közérdekő kérdések, 
bejelentések megtételére van lehetıség a napirendi pontok megtárgyalása után. 
 
Az elhangzottakkal  a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 94/2011.(V.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 30-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 a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0769-es azonosító számú „Intelligens 
iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső pályázathoz kapcsolódó általános egyszerő 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a mai napon ülésezett a Bírálóbizottság, megvizsgálta az ajánlatokat, 
illetve megállapította, hogy a három cégbıl a hiánypótlási felhívásra egy cég tett eleget, a 
másik két ajánlat érvénytelen. Az ajánlatok elbírálásának összegzését az írásos elıterjesztés 
szerint javasolja elfogadni. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 95/2011.(V.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata-mint ajánlatkérı- által a Kbt. 251.§ (2) bekezdése alapján 

indított TIOP 1.1.1-07/l - 2008-0769- azonosító számú,  

„A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése  

Intelligens iskolaprogram Kenderesen” elnevezéső közbeszerzési eljárásban  

 
AZ ELJÁRÁS NYERTESÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRÓL 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./    Kenderes Város Önkormányzat Képviselıtestülete a fenti elnevezéső projekt megvalósítására, az 

általános egyszerő közbeszerzési eljárás nyerteseként megjelöli és kiválasztja az alábbi 
ajánlattevıt: 

 
Ajánlattevı neve:   Tigra Computer-és Irodatechnikai Kft.  
Ajánlattevı címe:  1072 Budapest, Rákóczi út 14. 
Ajánlata: 

1. Ajánlati rész: Interaktív tábla, SNI csomag és kapcsolódó eszközök beszerzése 

Ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi elemei 

Nettó ajánlati ár (Ft.):  

 

11 942 000 

Vállalt többletjótállás (12+ hónap): 24 

Teljesítési határidı (nap): 19 



Hibaelhárítási idı garanciális idıszakban (egész 

óra) 

60 

 

2. Ajánlati rész: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

Ajánlat bírálati szempontok szerinti tartalmi elemei 

Nettó ajánlati ár (Ft.):  

 

8 496 000 

Vállalt többletjótállás (12+ hónap): 24 

Teljesítési határidı (nap): 19 

Hibaelhárítási idı garanciális idıszakban (egész 

óra) 

36 

 
2./  A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szállítási szerzıdés 

 megkötésére.  
3./   A Képviselı-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 
 
 

 
Errıl értesül:   

Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı  Helyben 
Orosz Mihály aljegyzı   Helyben 
Képviselı-testület tagjai    Helyben 

 Tigra Computer-és Irodatechnikai Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 14.  
 

 
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 „V. Kenderesi parlagfő-mentesítési nap 2011” rendezvény 
megszervezésére megnyert pályázatról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Pádár Lászlóné. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz, amelyet az Alap Bíráló Bizottsága 
támogatásra érdemesnek talált, azonban csökkentett összegben ítélte meg a támogatást. Az 
elıterjesztés két megoldási lehetıséget tartalmaz. Az egyik változat szerint az önkormányzat 
vállalja, hogy a csökkentett pályázati támogatást saját forrás megemelésével kompenzálja, és 
így a pályázati program az eredeti marad, a másik variáció szerint  az önkormányzat a 
pályázati költségeket és ezzel együtt a saját erı összegét úgy csökkenti, hogy a megítélt 
támogatás a költségvetés 75 %-át tegye ki. Harmadik lehetıség az, ha az önkormányzat az 
Alap által megítélt támogatást nem kívánja igénybe venni, és a pályázati program 
megvalósításától eláll. Felkérte Turi Jánost, hogy ismertesse a támogatás évenkénti alakulását, 
és  ezek ismeretében próbáljanak véleményt formálni a megnyert pályázatról. 
 
TURI JÁNOS: 2009-ben 60 %-os pályázati támogatást irányoztak elı, ezzel szemben 50 %-
os támogatást kaptunk, ezt azt jelenti, hogy az elıirányzott saját erı összegét 23 ezer Ft-tal 
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 kellett megemelni. 2010-ben 45 %-os volt a támogatás intenzitása, akkor, amikor 70 % volt 
elıirányozva, 2011-ben  pedig 75 %-os támogatási intenzitás volt kiírva, amelyet meg is 
pályáztunk, ezzel szemben a teljes költség 36 %-át, 56.188 Ft-ot kaptunk meg az igényelt, 
116.250 Ft helyett. Az ismertetett adatok alapján megállapítható, hogy a kapott támogatás 
három éve alatt jóval kevesebb, mint a felére csökkent, a saját erı növelése közel 
háromszorosára nıtt. Az önkormányzat mellett a középiskola is nyújtott be pályázatot, 
amelyet szintén támogatott az Alap. A jövıre nézve megfontolás tárgyává tenné az ilyen 
jellegő pályázatok benyújtását, mert ha egy településrıl több pályázat érkezik, el fog 
aprózódni a támogatási összeg. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázati lehetıség az önkormányzatokat arra készteti, hogy a 
lakosság körében tudatosítsák a parlagfő káros hatását, és arra próbáljanak ösztönözni, hogy 
minél többen kapcsolódjanak be a programba. 
 
TURI JÁNOS: a program indulásakor matricák, szóróanyagok, apró ajándékok biztosításával, 
az ÁNTSZ munkatársai közremőködésével bonyolították a parlagfő-mentesítési napot. Volt 
egy erıs szándék, amely - véleménye szerint- mára elveszítette jelentıségét, és csak egy 
pályázati konstrukció maradt. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  a statisztikák szerint ma minden ötödik ember allergiás, ezért 
mindenképpen szükséges a parlagfő irtása. Véleménye szerint érdemes lenne információt 
győjteni a parlagfővel szennyezett területekrıl, mind az önkormányzat, mind a 
magánszemélyek vonatkozásában. 
 
TURI JÁNOS: információi szerint az utóbbi években nem változtak jelentısen a parlagfővel 
szennyezett területek.  Az ellenırzéseket végzı hatóság igen súlyos bírságot szab ki abban az 
esetben, ha szennyezett területet talál. Úgy gondolja, hogy a közterületek tisztántartásához a 
feltételek minden vonatkozásban biztosítottak, természetesen az eszközök felújítása, 
fejlesztése folyamatosan szükséges. A támogatások évenkénti összegét figyelembe véve úgy 
látja, hogy ezt az önkormányzat saját erıbıl is biztosítani tudja. Ésszerőnek tartaná, ha egy 
évben vagy az önkormányzat, vagy a középiskola pályázna. 
 
CSATÁRI LAJOS véleménye szerint Baktai Kálmán felvezetése helyes megközelítés. A 
parlagfő-mentesítéssel kapcsolatos kötelezettségek a föld tulajdonosát terhelik. Helyesnek 
tartja a felvilágosító munka szükségességének hangsúlyozását. Az elhangzottak alapján úgy 
ítéli meg, hogy az önkormányzat ezt a munkát meg tudja oldani saját erıbıl. Személy szerint 
is fontosnak tartaná az érintett területek felmérését. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: az elhangzottak alapján úgy látja, hogy az önkormányzatnak nem 
kellene igénybe venni a pályázaton megítélt támogatást, hanem más megoldást kellene 
keresni. Véleménye szerint az önkormányzat valamelyik bizottsága szervezésében, iskolás 
gyermekek részvételével kellene parlagfő-mentesítési napot szervezni. 
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CSATÁRI LAJOS érdeklıdött, hogy parlagfő-mentesítéskor a gépi, vagy kézi megoldás a 
hatékonyabb? 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: végleges megoldáshoz gyökerestıl kellene a növényt 
eltávolítani, de a virágzás megakadályozására - amely az allergiás tüneteket okozza – a 
kaszálás is megoldást jelent. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a parlagfő áprilisban csírázik, a termésérés ısszel van, amikor a 
magok szétszóródnak. A parlagfő-mentesítés alkalmával arra kell vigyázni, hogy a növény ne 
virágozzon, és ne érjen be a termés.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az elhangzottak alapján az kristályosodik ki, hogy nem fogadják el a 
megítélt pályázati összeget. 
 
Kérte, szavazzanak a megnyert pályázatról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 96/2011.(V.30.) Kt. számú határozata  
az „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési nap 2011” rendezvény megszervezésére 
megnyert pályázatról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megállapította, hogy 
 az Alap által megítélt pályázati támogatás méltatlanul alacsony, ezért úgy határozott, 
 hogy azt nem kívánja igénybe venni és a pályázati program megvalósításától eláll. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
           2./ JNSZ Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda 
     Szolnok, Kossuth L. út 2. I. em. 146. 
           3./ Polgármesteri Hivatal Pályázatíró csoportja, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekő bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázatot írt ki 
Települési Környezetért Díj címre, amelyre Épített örökség kategóriában a Horthy kastéllyal 
pályáztak, és 100 ezer Ft-ot nyertek. A kastélyon az eredeti állapotnak megfelelıen lettek a 
földszinti nyílászárók kicserélve, valamint az iskola saját erıbıl kifestette a kastélyt. Azt kéri, 
hogy az elnyert összeg a középiskolában legyen felhasználva. Tájékoztatta a jelenlévıket, 
hogy a Michelin gumigyártól négy darab „Vigyázz gyerekek” figyelemfelhívó táblát kaptak, 
amelyek közül kettıt a sportpályához, kettıt pedig  Bánhalmára, a régi 34-es út átvezetı 
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 szakaszán terveznek felállítani. A Nemzeti  Összetartozás Napján a Kenderesi Polgári Kör 
június 4-én, amatır színjátszók közremőködésével szervez megemlékezést este 7 órakor a 
Székelykapunál, majd fáklyás vonulás lesz a Horthy ligetbe, ahol Cseh Judit református 
lelkész fog áldást osztani. 
 
CSATÁRI LAJOS: csütörtökön tartja a Városfejlesztési, Mezıgazdasági és 
Környezetvédelmi Bizottság ülését, ahol tárgyalni fognak az önkormányzati ingatlanok 
állapotáról. Ezzel kapcsolatban arra kéri képviselı-társait, hogy az ülésig Bánhalmán is 
tekintsék meg az önkormányzati épületeket. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más bejelentés nem volt, a testületi ülést 14 óra 40 perckor 
bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyzı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl- 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 30-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      94/2011. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata – mint ajánlatkérı – által a Kbt. 
     251 §. (2) bekezdése alapján indított TIOP 1.1.1-07/1-2008-0769 
     azonosító számú „A pedagógiai módszertani reformot támogató 
     infrastruktúra fejlesztése Intelligens iskolaprogram Kenderesen” 
     elnevezéső közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének  
     kiválasztásáról        95/2011. 
 
2./ Az „V. Kenderesi Parlagfő-mentesítési nap 2011” rendezvény 
    megszervezésére megnyert pályázatról     96/2011. 


