
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 29-én 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester.  
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Bíró Csaba a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Kuczeráné Sípos Judit az Óvodai Egység 
intézményvezetıje, Fehérné Szendrei Ibolya a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 
Kollégium gazdaságvezetıje, Süveges Lajos Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje, 
Koncz Éva közbeszerzési referens, Juhász Lászlóné pályázó, Gaál Péter, Gaál Péterné 
befektetık, Szabados László Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési üzletágvezetıje, Bodor 
Tamás érdeklıdı, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetık. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fıs 
testületbıl 7 fı van jelen. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy 6./ napirendi pontként kerüljön felvételre a 
Földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról és a lebonyolító szervezet 
kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról szóló elıterjesztés, 7./ 
napirendi pontként a védınıi állásra benyújtott pályázatról szóló elıterjesztés. A 8./ Egyebek 
napirendi ponton belül javasolta, hogy az óvoda épületének felújítására vonatkozó pályázat, a 
Gaál Péter befektetı székhely biztosítási kérelme, a gyógyszertár közterület-foglalási kérelme, 
a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadása kerüljön megtárgyalásra. 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 40/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 29-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 Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 41/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító okiratának módosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény 25/2012.(III.7.) Kt. számú 
határozatával elfogadott alapító okiratát 2012. április 1-i hatállyal a határozat 1. számú 
mellékletét képezı módosító okirat szerint módosítja. 
Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. számú mellékletét 
képezi. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Határidı: 2012. április 1. 
Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

  2./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetıje Kenderes, Szent I. út 56. 
  3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000  

     Szolnok, Liget út 6. 
 
  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 munkabérhitel igénybevételérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatásul elmondta, hogy a hitel lejárati ide 2012. május 24-i 
idıpontra változik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 42/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
munkabérhitel igénybevételérıl 
 

Kenderes Város Önkormányzata alkalmanként maximum 38.000.000.-Ft összegő 
munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása 
érdekében. 
 
A hitel végsı lejárata: 2012. május 24. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat az alkalmanként folyósított hitelt legkésıbb a 
folyósítástól számított 30. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti. 
 
A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehetı 
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi 
mértéke, továbbá a várható következı havi, az Önkormányzatot a költségvetési 
törvény alapján nettó finanszírozásban megilletı támogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelt a költségvetésbe beépíti 
és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára, 
továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít. 

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 

  2./ Dr. Gaszparjan Karen 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. 

 
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 Kenderes Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának és 
közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS az elıterjesztés elvi álláspontokat és értékrendeket is tükröz. A fıbb 
változások tekintetében nyilván a politikai és kormányzati szándékok érvényesülnek. A 
fenntartható fejlıdés fogalma számára kérdéses fogalom. Nagyon fontosnak tartja annak a 
kifejezését, hogy az államnak a szociális célkitőzéseihez és a jogszerő foglalkoztatáshoz 
alkalmazkodni kell. A közelmúltban közzétett adatok szerint, éves szinten kétezer milliárd 
forint úszik el be nem fizetett adóként, kétezer milliárd forint a bürokráciára, 600 milliárd 
forint állami kiadásokra és 200 milliárd forint a Magyar Nemzeti Bank tevékenységére. 
 
 



-     4     - 
 
 
 

a) Közbeszerzési Szabályzat  
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  43/2012. (III.29.) Kt. számú határozata 
a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, a 
2011. évi CVIII. törvény 22.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzıkönyv 
mellékletét képezı közbeszerzési szabályzatot elfogadja, mely 2012. március 30. 
napján lép hatályba. Egyúttal a korábbi Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.  
 
    Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
             2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
             3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
             4./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, Helyben 
 
                  é r t e s ü l n e k. 

 
 
b) Kenderes Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Terve 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 44/2012. (III.29.) számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy döntött, hogy  
Kenderes Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérınek a közbeszerzésekrıl  
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § alapján elkészített, jelen határozat mellékletét 
képezı 2012. évi összesített közbeszerzési tervét elfogadja.  

 
Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

             2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
             3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
             4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
  é r t e s ü l n e k , - 
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44/2012. (III.29.) Kt. határozat melléklete 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
2012. évi közbeszerzési terve 

 
 Idıbeli ütemezés 

  A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja 

vagy a 
szerzıdés 

idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 I. 

Árubeszerzés 
 

 
  

 
 

       

 
 

Földgáz 
beszerzés 

09.12.30.00-
7 

Nemzeti 

Nyílt 
eljárás, 

elektronikus 
árlejtéssel 

2012.04. 12 hó nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

Kenderes 
Város 

Önkormányzat 
közigazgatási 

területén a 
lakossági 
települési 

szilárd 
hulladék 

rendszeres 
begyőjtése, 
elszállítása, 

ártalmatlanítása 

90500000-2 Közösségi  Nyílt 2012.04. 10 év nem 
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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 Kenderes Város Önkormányzata és a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 
között fennálló közszolgáltatási szerzıdés meghosszabbításáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ a Városgazdálkodási Kft. fennálló szerzıdésében évi egyszeri 
lomtalanítás biztosítását vállalta. A lomtalanítás végrehajtása érdekében javasolta, hogy az 
önkormányzat a szerzıdést 2012. december 31-ig hosszabbítsa meg. Nagyon helyes 
törekvésnek tartja, hogy a közszolgáltatások állami kézbe kerülnek. Számára megnyugtatóbb 
lenne, ha ebben az évben még a Kft. látná el a településen a hulladékszállítással kapcsolatos 
feladatokat.  
 
DR. GASZPARJAN KAREN: az elsıdleges szándék szerint 2012. december 31-ig tervezték a 
szerzıdés meghosszabbítását. Az értékhatárt figyelembe véve a négy hónap összege nem 
haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül csak 
július végéig lehet a szerzıdést meghosszabbítani.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a holnapi napon tárgyalást folytat a Kft. vezetıjével, ahol kérni fogja a 
lomtalanítás megszervezését július 31-ig. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ szeretné, ha a lombtalanítás problémájára is megoldást találnának vagy 
a Kft. által vagy valamilyen más formában. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ szeretné, ha külön szándéknyilatkozatban jeleznék a 
Városgazdálkodási Kft. felé, hogy július 31. után ismét a Kft-vel kíván az önkormányzat 
szerzıdést kötni. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a közszolgáltatással kapcsolatban július 31-éig mindenképpen 
le kell folytatni a nyílt Európai Uniós közbeszerzési eljárást, ami alapján augusztus 1-tıl a 
nyertes végezheti a szolgáltatást. A négyhónapos idıtartam alatt a lomtalanítás lebonyolítását 
kérni fogják a vezetıtıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı támogató szavazatával és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 45/2012.(III.29 ) Kt. számú határozata 
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés érvényességének 
meghosszabbításáról 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben 
foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a közszolgáltatás folyamatos ellátása 
érdekében a jelenlegi közszolgáltatóval, a Kisújszállási Városgazdálkodási 
Kft.-vel a feladat ellátásra vonatkozóan a fennálló közszolgáltatási szerzıdés 
meghosszabbításra kerüljön. 
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2./ A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított 

közszolgáltatási szerzıdést írja alá.  
 

Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. 5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74.  
4./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, 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 a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
mőködtetésérıl szóló megállapodás módosítására 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 46/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
 a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és mőködtetésérıl 
szóló megállapodás módosítására 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok 
Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítását és 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2./  A társulási megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodást a tag önkormányzatok döntését követıen, a törzskönyvi 
nyilvántartást vezetı szervhez be kell nyújtani. 

 
Errıl: 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács  

              elnöke, 
2./ Társulási Tagok polgármesterei, 
3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 

 
                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 Földgáz energia beszerzésre közbeszerzési eljárás megindításáról és a 
lebonyolító szervezet kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak 
kiválasztásáról 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ köszöntötte Szabados Lászlót a Sourcing Hungary Kft. közbeszerzési 
üzletágvezetıjét. Megkérte, hogy a napirenddel kapcsolatban tájékoztassa a jelenlévıket. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ az önkormányzat rendelkezik olyan fogyasztási helyekkel, 
amelyeknek a fogyasztása 20 m3/h feletti. Ezek a fogyasztók a szabadpiacról vételezik a 
földgázt. Abban az esetben, ha ezek a fogyasztók elérik a nettó nyolc millió forintos 
értékhatárt a földgázbeszerzés tekintetében, akkor közbeszerzési eljárást kell kiírni a 
beszerzésre. A legnagyobb fogyasztó a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium, 
amely önmagában évi 105 ezer m3-t fogyaszt éves szinten. Véleménye szerint, érdemes az 
önkormányzat összes intézményének a fogyasztási helyét egy közbeszerzési eljárásba 
összefogni. Az elmúlt évi fogyasztási adatokat figyelembe véve, a nemzeti eljárási rendbe 
éppen belefér a közbeszerzési eljárás. Ez azért fontos, mert a gázév fordulója július 1., és 
emiatt a hirdetményt  április közepéig fel kell adni.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ jelezte, hogy a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium nem 
kíván részt venni ebben a közbeszerzési eljárásban. Az intézménynek jogában áll ezt a döntést 
meghozni, mivel önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az elmúlt idıszakban a földgáz 
beszerzéssel kapcsolatban több olyan problémája volt az intézménynek, melyet a mai napig 
nem sikerült megnyugtatóan rendezni. Úgy gondolja azonban, hogy önkormányzati szinten 
mindenképpen foglalkozni kell ezzel a napirenddel. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ: önkormányzati szinten az összes fogyasztási hely tekintetében - 
amely 20 m3/h alatti és feletti - az összes fogyasztás az elmúlt évben 268 ezer m3 volt. A 
középiskola fogyasztása ebbıl 105 ezer m3 volt.  A középiskola nélkül a többi fogyasztási 
hely pozíciója gyengül, illetve megvizsgálandó kérdés, hogy a többi fogyasztási hely 
tekintetében kell-e közbeszerzési eljárást indítani, avagy külön-külön szerzıdı tagonként 
célszerő versenypiaci eljárást lefolytatni. A versenypiaci eljárásnak több elınye is van, nem 
kell hirdetmény feladási költséget fizetni és a Sourcing Kft. keretein belül csoportos 
beszerzést tudnak biztosítani, ami kedvezıbb díjat eredményezhet. A csoportos beszerzéshez 
történı csatlakozás határideje március 31. Felhívta a figyelmet arra, hogy a középiskola csak 
közbeszerzési eljárás keretében szerezheti be a földgáz energiát. 
 
DR. GASZPARJAN KAREN a megbízási díj összegérıl érdeklıdött. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ: a megbízási díj tartalmazza a hirdetmény feladási és esetleges 
módosítási díját is, ezért a 720 ezer forint 230 ezer forinttal csökkenthetı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak mindenképpen azt kell szem elıtt tartani, hogy 
hogyan juthat kedvezı áron földgázhoz, hiszen az intézményi kiadások tetemes részét képezi 
az energiaköltség.  
 
SZABADOS LÁSZLÓ: a gáz esetében képletes árformulát alkalmaznak. A földgáz 
beszerzésére Magyarország a Gazprom céggel kötött szerzıdése alapján ugyanilyen képletes 
árformulával szolgáltatják a földgázt a kereskedı cégek is. A földgáz mindenkori ára egyrészt 
a dollár árfolyamától, másrészt kıolaj és gázolaj tızsdei árfolyamától függ. Az ajánlati 
felhívások megvásárlását kedvezıtlenül befolyásolta és rosszabb kockázati besorolást 
eredményezett a középiskola számlatartozása.  
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KROKAVECZ LÁSZLÓ: a középiskola igazgatója jelezte, hogy nem kívánnak részt venni 
ebben a közbeszerzési eljárásban. Nem tudja, hogy az iskola vezetése tisztában van-e azzal, 
hogy a gázfogyasztása alapján mindenképpen közbeszerzési eljárásra kötelezettek. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ: a középiskola gázszámláival kapcsolatban a mai napon is folytatott 
telefonbeszélgetést a gazdaságvezetıvel. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben a cége 
bonyolította a közbeszerzési eljárást, ezért indirekt módon próbálnak segítséget nyújtani a 
számlázással kapcsolatos problémák megoldásához. A vitatott számlák esetében 
megvizsgálják, hogy a számla értékében szereplı díjak megegyeznek-e az elmúlt évi 
közbeszerzési eljárásban szereplı díjjal. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ számára érthetetlen ez a huzavona, hiszen a középiskola már 
hónapokkal ezelıtt írásban jelezte a kereskedınek a problémát, de panaszukat válaszra sem 
méltatták. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ az elkövetkezı idıszakra való tekintettel jelezte, hogy amennyiben a 
jövıben ilyen probléma merül fel, azt ne csak a kereskedı cégnek, hanem Sourcing Hungary 
Kft-nek is jelezzék, mert csak így tudnak segíteni. A gazdasági vezetı az adott idıszakra 
leszámlázott gázfogyasztás mennyiségét is vitatta. A TIGÁZ-DSO szakembereinek 
elméletileg minden hónapban el kell végezni a leolvasást. A leolvasások tényleges 
idıpontjáról azonban nem kapott pontos információt. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA összehasonlította a TIGÁZ és a GDF SUEZ azonos 
idıszakra vonatkozó számláit, melynek eredményeként megállapítható, hogy a középiskola a 
GDF SUEZ kereskedı céggel nem ért el megtakarítást. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ ahogy említette a TIGÁZ-DSO szakemberei végzik a leolvasást és ık 
szolgáltatnak adatot a GDF SUEZ részére. A SUEZ számlázásánál meg lehet vizsgálni, hogy 
a közbeszerzési eljárás nyerteseként adott ajánlata szerinti és a mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti díjakat számlázza-e. A számlán feltüntetett díjtételeket a gázenergia 
törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek szabályozzák. Jelenleg a GDF SUEZ kétféle 
számlát bocsát ki, amelybıl az egyik a gázfogyasztás díját, a másik a rendszerhasználati díjat 
tartalmazza. A TIGÁZ csak egy számlát állított ki, mivel a kereskedı cége és a területileg 
illetékes elosztó cége egy cégcsoporthoz tartozott.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérdezte a középiskola gazdaságvezetıjét, hogy tisztában vannak-e 
azzal, hogy az intézmény csak közbeszerzési eljárás keretében szerezheti be a földgázenergiát. 
 
FEHÉRNÉ SZENDREI IBOLYA: a középiskola abban a tudatban volt, hogy a GDF SUEZ 
kereskedı cégtıl vásárolt földgáz árán köbméterenként 5 forint megtakarítást érhet el, de a 
kibocsátott számlák nem ezt igazolják. 
 
SZABADOS LÁSZLÓ. az árfolyamváltozások miatt nem lehet reálisan összehasonlítani a két 
év díját.  
 
Dr. Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı 13 óra 55 perckor kiment a terembıl, a 
jelenlévı képviselık száma 6 fı. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ megengedhetetlennek tartja, hogy a GDF SUEZ nem válaszol egy 
hatszáz fıs oktatási intézmény levelére. Véleménye szerint, az lenne a helyes, ha a 
középiskola külön közbeszerzési eljárásban venne részt, így a többi önkormányzati 
intézménynek is lehetısége lenne másik kereskedı céget választani. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ javasolja, hogy a középiskola önállóan indítson közbeszerzési eljárást, 
az önkormányzat és intézményei pedig jelen közbeszerzési eljárásban vegyenek részt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı támogató szavazatával, és 1 fı 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 47/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
Földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról és a lebonyolító szervezet 
kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta 
és döntött arról, hogy a fenti elnevezéső közbeszerzési eljárást megindítja, valamint a 
földgáz energia beszerzése tárgyú beszerzési eljárás teljes körő lebonyolítására 
megbízási szerzıdést köt a Sourcing Hungary Kft-vel (székhely: 1138 Bp., Meder u. 
8.).  

 
A megbízási díjat 490.000 Ft +ÁFA mértékében határozzák meg, mely tartalmazza a 
hirdetmények feladási költségeit és az esetleges módosítási költségeket is. A 
megbízási díjat 12 havi részletfizetésben (12 ×60.000 Ft) szükséges finanszírozni.  

 
2./ Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szerzıdés aláírására.  
 

3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, hogy a bírálóbizottsági elnökének megbízza a Sourcing Hungary Kft. 
részérıl Dr. Magyary Adrienn közbeszerzési tanácsadót, tagjainak Kun Attila mőszaki 
szakértıt, valamint Koncz Éva közbeszerzési ügyintézıt.  

 
4./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok 

megbízólevelének elkészítésére. 
 
5./ A fent nevezett közbeszerzési eljárásban a Kenderesi Szakiskola, Középiskola és 

Kollégium nem vesz részt. 
 

Errıl:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder u. 8. 
5./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k.- 
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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 a védınıi állására benyújtott pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a védınıi állásra kiírt pályázati felhívásra két pályázat érkezett. 
Idıközben az egyik pályázó írásban visszavonta pályázatát, mivel lakóhelyéhez közelebb 
sikerült munkát találnia. Juhász Lászlóné pályázatát a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
véleményezte, és meghallgatta a pályázót. Felkérte Baktai Kálmánt, a bizottság elnökét, hogy 
tájékoztassa a Képviselı-testületet a bizottság álláspontjáról. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a bizottság legutóbbi ülésén tárgyalta Juhász Lászlóné pályázatát. Az 
ülésen sok kérdést tettek fel a pályázónak. Ö személy szerint utalt arra, hogy a településen 
meglehetısen nagy létszámú az etnikum, az óvodában 50 %-ot közelíti ez az arány. Sok 
probléma van, ezért nagy munka és felelısség hárul a védınıkre.  Sok családban elıfordul 
nem kívánt terhesség is.  Meglátása szerint ezért nagyon fontos a védını prevenciós munkája, 
a felvilágításra való fokozott odafigyelése. Juhász Lászlóné pályázatát a bizottság jónak ítéli 
meg, azt viszont sajnálatosnak tartja, hogy az elmúlt 6 évben nem dolgozott munkakörében. A 
bizottság a jogszabályban elıírt három hónap próbaidı kikötése mellett támogatja Juhász 
Lászlóné védınıi kinevezését. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megkérdezte Juhász Lászlónét, kívánja-e szóban kiegészíteni 
pályázatát. 
 
JUHÁSZ LÁSZLÓNÉ: pályázatát nem kívánja kiegészíteni, azt viszont jelzi, hogy 
kinevezése esetén a lakhatása  nem megoldott. Reméli találnak megoldást a problémára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Szent István út 54. szám alatti önkormányzati ingatlant tekintette 
meg a pályázó, amely nem megfelelı számára. Van másik lehetıség is, amelyrıl tárgyalni 
fognak a testületi ülés után. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: érdeklıdött, hogy a továbbiakban milyen formában lesz 
biztosítva a védınıi ellátás?  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Juhász Lászlóné kinevezése után osztják szét a feladatokat a két 
védını között, amelyet egyeztetnek az érintettekkel. A pályázó csak mentor segítségével 
kezdheti el a munkát, mivel az elmúlt 6 évben nem dolgozott munkakörében.  
 
Dr Barta Zsuzsanna a napirend tárgyalása elıtt visszaérkezett, így a Képviselı-testület 
jelen lévı tagjainak száma 7 fı. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának  48/2012.(III.29.) Kt. számú  h a t á r o z a t  
Juhász Lászlóné védınıi kinevezésérıl 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § - 21/A. § (1) bekezdése 

és a 83/A. § (1) bekezdése alapján 2012. április 15. napjától – határozatlan idıre – 
kinevezi 
 

Juhász Lászlóné 
 
 1124 Budapest, Hegyalja út 49. szám alatti lakost Kenderes Város 
 Védınıi Szolgálat védınıjévé. 
 Illetményének megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 Errıl: 1./ Juhász Lászlóné 1124 Budapest, Hegyalja út 49. 
  2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
  3./ Védınıi Szolgálat, Kenderes, Szent István út 59. 
  4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 
       5000 Szolnok, Liget út 6. 
 
  é r t e s ü l n e k . – 
 
8. Egyebek 
a.) 
 
Elıterjesztés Kenderes, Szent István út 25. szám alatti ingatlanon mőködı gyógyszertár 
elılépcsıjének felújításával érintett közterület használatáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a településen mőködı gyógyszertár lépcsıje igen rossz állapotú, 
felújításra szorul, akadálymentes közlekedésre nem alkalmas. A tulajdonosok közterület 
használati kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, azzal, hogy az elılépcsı felújításához 
szükséges terület használatát  kérjék úgy, hogy az késıbb akadálymentes rámpa építését is 
lehetıvé tegye. Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy támogassa kérelmet, és a gyógyszertár 
megközelítését szolgáló lépcsı felújításához, és az akadálymentes rámpa építéséhez biztosítsa 
az ingyenes közcélú használatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 7 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 49 /2012.( III.29.) Kt. számú határozata  
 Kenderes, Szent István út 25 szám alatti ingatlanon mőködı Gyógyszertár elılépcsıjének 
felújításával érintett közterület használatról. 
 
 Kenderes Város Önkormányzata a tulajdonát képezı Kenderes, Szent István út 888 
 hrsz- ú közterületén hozzájárul a Kenderes, Szent István út 25 számú gyógyszertár 
 megközelítését szolgáló elılépcsı felújításához és ahhoz kapcsolódó akadálymentes 
 rámpa építéséhez. Az érintett területre vonatkozóan ingyenes közcélú használatot 
 engedélyez a Vinczer és Társa Gyógyszerkereskedelmi Bt. 5331 Kenderes, Szent 
 István út 25. szám alatti kérelmezınek. 

   Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 

  2./ Polgármesteri Hivatal Mőszaki csoportja, Helyben 
  3./ Vinczer és Társa Gyógyszerkereskedelmi Bt.  
                             5331 Kenderes, Szent István út 25 
                        4./ Irattár 
                            é r t e s ü l n e k. 
b.) 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület korábbi ülésén tárgyalt a településen 
megvalósítani kívánt munkahelyteremtı beruházásról, és kinyilvánította szándékát annak 
megvalósításáról.  Ennek kapcsán kereste meg az önkormányzatot Gaál Péter úr, a beruházás 
befektetıje, aki jelezte, hogy bérbe kívánja venni az önkormányzat tulajdonát képezı 
Kenderes, Szent István út 54/1szám alatti ingatlant. 
 
GAÁL PÉTER: tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg a beruházás elıkészületi munkái 
folynak, ezenkívül a pályázati anyag elıkészítésén dolgoznak. A gyümölcslé feldolgozó 
üzemben olyan termékcsalád elıállítását tervezi, amely alapanyaga elsısorban alma lesz 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a kérelmet, és 7 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
Kenderes, Szent István út  54/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, 
 hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Kenderes, Szent István 
 út 54/1 szám alatti lakáscélú ingatlanát nem lakás céljára bérbe adja 
 2012. április 1. napjától határozatlan idıre a 
 G&G Reality Kft (1106 Budapest, Köszméte út 15.) részére. 
 A bérleti díj összegét  800 Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg. 
            A Képviselı-testület hozzájárul, hogy a G&G Reality Kft székhelyeként 
 fenti ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 
 Errıl: 1./ G&G Reality Kft 1106 Budapest, Köszméte út 15. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
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c.) 
Elıterjesztés a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a kunkapitány választás protokoll szabályzata kidolgozásra került, 
amelyet a Nagykun Hagyományırzı Társulás tagjainak el kell fogadniuk. Kéri a Képviselı-
testület tagjait, hogy az elıterjesztett javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 51/2012.(III.29.) Kt. számú határozata 
a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nagykunkapitány 
 választás protokoll szabályzatát a jegyzıkönyv melléklete szerinti tartalommal 
 elfogadja. 
 
            Kenderes Város Önkormányzata felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert 
 a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Nagykun Hagyományırzı Társulás  5310. Kisújszállás, Szabadság tér 1. 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
d.) 
 
Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázaton 
való részvételrıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az óvoda épületének bıvítésére, felújítására kedvezı pályázati 
lehetıség nyílt, 100 %-os pályázati támogatás mellett. A pályázat pozitív elbírálása esetén 
megújulhatna  az óvoda. Az intézmény újabb csoportszobával bıvülne, továbbá 
megvalósulna- többek között - az épület külsı szigetelése, nyílászárók cseréje, 
főtéskorszerősítése, parkoló kiépítése, valamint kialakításra kerülne egy orvosi és egy 
logopédiai szoba. A pályázatnak sarkalatos feltétele az, hogy csoportbıvítésrıl kell 
rendelkeznie az önkormányzatnak. A 7 óvodai csoport indítása csak sikeres pályázat esetén 
valósulhat meg, amely nem járhat a dolgozói létszám növelésével. Amennyiben a pályázat 
nem nyer, az eredeti 6 óvodai csoport fog maradni az intézményben. Az önkormányzatot 
csupán a tervezési díj terheli, amely 100 ezer Ft. Kérte, megvitatás után döntsenek a 
pályázaton való részvételrıl. 
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DR GASZPARKAN KAREN: javasolta, hogy a határozatban rögzítsék azt, hogy a 7 csoport 
csak sikeres pályázat esetén indulhat. Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, a 
csoportok indítását  felül kell vizsgálni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 52/2012.(III. 29.) Kt. számú határozata 
az ÉAOP-4.1.1/A-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázaton való 
részvételrıl 
 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉAOP-4.1.1/A-11 
 „Nevelési intézmények fejlesztése” címő pályázaton való részvételrıl szóló  
            elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani. 
 A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén 
 a teljes fejlesztési összeget pályázati forrásból biztosítja. 
 A pályázat pozitív elbírálása esetén az önkormányzat az Óvodai Egységben 7  
 óvodai csoport indítását engedélyezi. Amennyiben a pályázatot nem sikerül 
             benyújtani, vagy  a benyújtott pályázat nem nyer támogatást, 
 a 7 óvodai csoport indítását felül kell vizsgálni. 
 

Pályázati támogatás (100 %) 120.000.000 Ft 
Önerı ( %)         0 
Összesen 120.000.000 Ft 

 
 
  
 Errıl: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                      4./ Óvodai Egység vezetıje, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 

 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: mivel a középiskola II. épületében külön gázmérı óra van, 
javasolta megvizsgálni annak lehetıségét, hogy az intézmény hogyan tudná kedvezıbb 
formában,  kevesebb gáz díjjal  használni az épületet. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az épület átadásra került a középiskola részére. A javaslatot meg 
fogják vizsgálni. 
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BAKTAI KÁLMÁN: jelezte, hogy a Szent István út 33. szám alatti orvosi rendelıbe a 
mozgáskorlátozottak igen nehezen tudnak bejutni, ezért korlát, vagy feljáró készítését 
javasolta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városgazdálkodás intézményvezetıjével már tárgyalt egy egyszerő 
feljáró készítésérıl, amelyet – kapacitásuk függvényében – rövid idın belül elkészítenek. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy megvalósult Bánhalmán a Kakat-híd megvilágítása, amellyel 
több évtizedes probléma oldódott meg. A  Szajol-Püspökladány vasútvonal felújítása kapcsán 
a településen keresztül is elkezdıdik az anyagszállítás a Bocskai út, Szent István út, Vasút út 
útvonalon. Ezzel összefüggésben az érintett utak mellett lévı házak állapotát felmérik, 
fényképeket készítenek egy esetleges állapotromlás esetére. 
 
KUCZERÁNÉ SÍPOS JUDIT: az óvodában a jövı héten kezdıdı nyílt hét programjaira 
minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülés 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 2012. március 29-én 13 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 29-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      40/2012. 
 
1./ Kenderes Városgazdálkodás költségvetési intézmény alapító okiratának 
     módosításáról        41/2012. 
 
2./ Munkabérhitel igénybevételérıl      42/2012. 
 
3./ 
a.) A Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról     43/2012. 
 
b.) Kenderes Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének 
     elfogadásáról         44/2012. 
 
4./ A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés  
     érvényességének meghosszabbításáról     45/2012. 
 
5./ A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás 
     létrehozásáról és mőködtetésérıl szóló megállapodás módosítására 46/2012. 
 
6./Földgáz energia beszerzésére közbeszerzési eljárás megindításáról és 
    a lebonyolító szervezet kiválasztásáról, valamint a bírálóbizottság 
    tagjainak kiválasztásáról       47/2012. 
 
7./ Juhász Lászlóné védını kinevezésérıl     48/2012. 
 
8./ 
a.) Kenderes, Szent István út 25. szám alatti ingatlanon mőködı 
     Gyógyszertár elılépcsıjének felújításával érintett közterület 
     használatáról         49/2012. 
 
b.) Kenderes, Szent István út 54/1 szám alatti ingatlan bérbeadásáról 50/2012. 
 
c.) A nagykunkapitány választás protokoll szabályzatáról   51/2012. 
 
d.) Az ÉAOP-4.1.1/A-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” 
      címő pályázaton való részvételrıl      52/2012. 


