
J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. április 13-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné 
önkormányzati képviselık, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol:  Dr Barta Zsuzsanna, Veresné Nagy Margit 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva, a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési referense, Dr 
Gaszparjan Karen jegyzı, Nagyné Lenge Margit az Apáczai Csere János Általános Iskola 
igazgatója, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 5 
fı van jelen, két fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pontok 
megtárgyalását. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 53/2012.(IV.13.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 13-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. 
 
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 Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítés nem volt. Kérdést tett fel Krokavecz László. 
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KROKAVECZ LÁSZLÓ a közbeszerzési eljárás lebonyolítása 444.500 Ft-ba kerül az 
önkormányzatnak. Ennek kapcsán arról érdeklıdött, hogy elkerülhetı lett volna ennek az 
összegnek a kifizetése abban az esetben, ha idıben intézkednek a helyben történı szállításról? 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az önkormányzatnak a hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgáltatási szerzıdése 2012. március 31-én lejárt. A közbeszerzési eljárás megindítása 
elkerülhetetlen, csak abban az esetben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha az 
önkormányzat végzi ezt a tevékenységet. Az elvégzett számítások alapján viszont az 
önkormányzat számára nem lett volna gazdaságos ennek a tevékenységnek a folytatása. 
 
Kenderes Város Önkormányzati  Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  54/2012. (IV 13.) Kt. számú határozata  
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd 
hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” 
tárgyú közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

1. Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, hogy a fenti elnevezéső közbeszerzési eljárást megindítja.  

Errıl értesül:  
1./Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
2./Dr. Gaszparjan Karen jegyzı   Helyben 
3./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály  Helyben 

 
 
 
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 „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárást lebonyolító 
ajánlattevı kiválasztásáról 
 
CSATÁRI LAJOS: az ajánlattevık árai között óriási különbségek vannak. Érdeklıdött, hogy 
mibıl adódik a jelentıs eltérés? 
 
A feltett kérdésre Koncz Éva válaszolt. 
 
KONCZ ÉVA: az ajánlatoknak több összetevıje van. Közösségi értékhatárokat elérı 
közbeszerzési eljárásról van szó, amely nagyobb felelısséggel jár, mint a nemzeti eljárás, 
ezért magasak az ajánlati árak. Bakos László már több éve kapcsolatban van az 
önkormányzattal, többször végzett közbeszerzési eljárást, tisztában van az önkormányzat 
anyagi helyzetével, valószínőleg ezért adta a legkedvezıbb ajánlatot. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Kenderes Város Önkormányzatának 55/ 2012.(IV.13.) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd 
hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” 
tárgyú közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárást lebonyolító 
ajánlattevı kiválasztásáról 

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

eljárás lebonyolítására Bakos László egyéni vállalkozót jelöli ki. 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Jegyzıt, hogy a megbízási szerzıdést készítse el.  
 
3./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattevıvel a megbízási 

szerzıdés aláírására 444.500 Ft (négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint) összegben.  
 

Errıl értesül:   
Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyzı   Helyben 
Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben 
Bakos László ev.    5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
Nardai Dániel ev.    5231 Fegyvernek, Gyóni G. út 27/a. 
Katona Kft.      5000 Szolnok, Hold utca 31.  

 
 
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 közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú 
közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági 
tagok kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
támogató szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 56/ 2012. (IV. 13) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési szilárd 
hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” 
tárgyú közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági 
tagok kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás 
lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására bírálóbizottságot hoz létre az alábbiak 
szerint. 

 
Bírálóbizottság elnöke: Orosz Mihály aljegyzı 
 
Tagjai: Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetı, Fodor Imre fıtanácsos, 
Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı, valamint Bakos László, a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását végzı szakértı. 
 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a bírálóbizottsági tagok 
megbízólevelének elkészítésére. 

 
 
Errıl értesül:   

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

 3./ Orosz Mihály aljegyzı,    Helyben 
 4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály,  Helyben 
 5./ Bakos László ev.    5232 Tiszabı, Micsurin út 5. 
 6./ Fodor Imre fıtanácsos   Helyben 
 7./ Koncz Éva közbeszerzési ügyintézı Helyben 
  
 
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 földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás elfogadásáról 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklıdött, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása az 
önkormányzat egészére vonatkozik-e, vagy a középiskola külön eljárást folytat? 
 
KONCZ ÉVA: a közbeszerzési eljárás megindítása az önkormányzatra vonatkozik, a 
középiskola kivételével, mivel az intézmény önállóan kívánja lefolytatni az eljárást. 
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Az iskola vezetése teljesen elhatárolódott attól, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban az 
intézmény részt vegyen, mert a jelenlegi szolgáltatóval nincsenek megelégedve, sok probléma 
van.  Az önkormányzatnak is elınyösebb lenne, ha a középiskola is részt venne az eljárásban, 
mivel így elıfordulhat, hogy a kevés mennyiség miatt nem lesz érdeklıdı, és eredménytelen 
lesz az eljárás. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az önkormányzat egészére vonatkozóan szerették volna a 
közbeszerzést indítani, de a középiskola vezetése úgy nyilatkozott, hogy nem kívánnak részt 
venni az eljárásban. Mivel a megvásárolni kívánt gázmennyiség nem számít jelentısnek piaci 
szinten, lehetséges, hogy eredménytelen lesz a közbeszerzési eljárás. Ebben az esetben 
hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lefolytatására lesz lehetısége az önkormányzatnak.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  57/ 2012.(IV.13.) Kt. számú határozata   
földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült elıterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztést megtárgyalta, és döntött 
arról, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívást elfogadja. 
 
Errıl értesül:   

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

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
 
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 TÁMOP-3.4.3-11/2 „Iskolai tehetséggondozás” címő pályázaton való 
részvételre 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ felkérte Nagyné Lenge Margitot, az Apáczai Csere János Általános 
Iskola igazgatóját, néhány szóban ismertesse a pályázati lehetıséget. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: az elıterjesztés részletesen tartalmazza, hogy sikeres pályázat 
esetén milyen programokat kívánnak megvalósítani.  A pályázat pontos összege jelenleg nem 
ismert, nagy valószínőséggel 12-13 millió Ft körül lesz, az eredetileg betervezett összegeket 
már többször kellett módosítaniuk. Elvi támogatást kér a Képviselı-testülettıl a pályázat 
benyújtásához, mivel a pontos összegek nem állnak rendelkezésükre. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázat önerı nélküli, az önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent 
a pályázat benyújtása. 
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BÍRÓ CSABA: valóban nem jelent anyagi terhet a pályázat benyújtása, azt azonban a 
Képviselı-testületnek figyelembe kell vennie, hogy a közeljövıben fenntartó váltás lesz az 
intézménynél, és valószínő, hogy a pályázat befejezése az új fenntartónál fog lezárulni. A 
finanszírozása valóban 100 %-os, de elıfinanszírozást az önkormányzat likviditása nem bír el. 
 
CSATÁRI LAJOS: szakmai megközelítése van a témához. Áttanulmányozta a TÁMOP 
pályázatokat, amelyek fı célja a növekedés és a foglalkoztatás bıvítése, amelyhez elsısorban 
a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, emberi erıforrások fejlesztésével 
járul hozzá. Úgy gondolja, hogy ehhez van mozgástér, és az iskola megtalálta a maga számára 
megfelelı lehetıséget. A megfogalmazott fı célt viszont a jelenlegi pályázatban kevésbé látja 
megvalósulni. Alapvetı feladat a gazdaság fejlesztése, amelyhez a természettudományi 
tantárgyak kiemelését hasznosnak tartaná, ezzel elıkészítve a gyerekek pályaválasztását.  Úgy 
gondolja, hogy sokkal gazdaságosabb, hatékonyabb lenne a pályázati pénz felhasználása a 
megfogalmazott fı cél megvalósításával. Természetesen támogatja a megfogalmazott 
elképzelést, de a pénz felhasználásába nagyobb hatékonyságot vár el, ezért javasolja a 
pályázati tevékenységek újbóli átgondolását.    
 
BAKTAI KÁLMÁN:  többször tárgyaltak már arról, hogy miért viszik át Kisújszállásra az 
általános iskolás gyerekeket, holott itt helyben is tudják biztosítani a megfelelı szintő 
oktatást. Úgy gondolja, hogy ha az iskolának esetlegesen vannak hiányosságai, akkor a 
pályázat sikeres szereplése esetén, ezen tudnak javítani, hiszen sokrétő, komplex pályázatról 
van szó, ahol nemcsak a gyerekek vannak középpontban, hanem a pedagógusok 
továbbképzése is hangsúlyt kap. Ha meg akarják szüntetni azt a tendenciát, hogy 
folyamatosan egyre több gyereket vigyenek el a környezı városokba, akkor ehhez a pályázat 
is hozzájárulhat. A pénzügyi csoportvezetı által elmondottak kérdésessé teszi számára, hogy 
milyen formában kerül vissza az önkormányzat által beinvesztált összeg. 
 
NAGYNÉ LENGE MARGIT: reagálni kíván az elhangzottakra. A benyújtandó  pályázatban 
az elıterjesztésben foglalt  tevékenységekre lehetett pályázni, a felsorolt tevékenységek 
kötelezı elemei a pályázatnak. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: korábban olyan támadások érték az intézményt, hogy nem pályázik, 
nem használja ki a pályázati lehetıségeket. Az iskola most élni kíván ezzel a lehetıséggel, 
amelyet ı személy szerint támogat. Amennyiben az önkormányzatnak hitelt 
 kell felvennie az elıfinanszírozás miatt, az iskola átadás-átvételekor tárgyalási alapot fog 
képezni annak visszafizetése.  A tevékenységi köröket a pályázati kiírás tartalmazza, 
tartalommal megtölteni helyben kell. Biztos benne, hogy ehhez megfelelı szakemberek 
vannak az intézményben. Javasolta, hogy a pályázat benyújtásáról döntsön a testület, és a 
végleges pályázati összegek ismeretében, a késıbbekben határozzanak azok elfogadásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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            Kenderes Város Önkormányzatának  58/2012 (IV. 13.) számú határozata 
            TÁMOP -3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás címő pályázaton való részvételre 
 
            Kenderes Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP -

3.4.3-11/2 kódszámú, Iskolai tehetséggondozás címő pályázaton való részvételrıl 
szóló elıterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván benyújtani. 
„Észforgató” címmel. 
A projekt költségeit az önkormányzat megpályázza, és nyertes pályázat esetén a teljes 
fejlesztési összeget a pályázati forrásból biztosítja. 

             
Errıl: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben            
          2./ 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 a felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról szóló 
20/2012.(II.21.) Kt. számú határozat módosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület 20/2012.(II.21.) Kt. számú határozatával döntött a 
felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral történt egyeztetés alapján módosítani szükséges fenti határozatot.  A Képviselı-
testület dr Bencze Miklós részére járult hozzá a II. számú vegyes háziorvosi körzet 
mőködtetési jogának megszerzéséhez, amelyet javasol módosítani a tevékenységre alapított 
gazdasági társaság, az Almi-Med Kft  részére engedélyezni. Továbbá arról is rendelkezni kell,  
hogy a II. számú vegyes háziorvosi körzet finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár az Almi-Med Kft részére közvetlenül  utalja. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja  az elıterjesztést. Ezzel kapcsolatban a lakosság részérıl 
érkezett kérést, illetve információt szeretne tolmácsolni. A vegyes körzetek kialakításával nıtt 
a rendelési idı, ugyanakkor a gyermekek ellátása is a felnıtt rendelıben történik. A 
háziorvosok figyelmébe ajánlja, hogy a kisgyermekek ellátása 3 éves korig soron kívül 
történjen, egységesen mindkét rendelıben, továbbá célszerőnek tartaná külön 
gyermekrendelés bevezetését is a gyerekek védelme érdekében. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ezzel kapcsolatban többeknek az a véleménye, hogy nem lenne jó, ha 
külön rendelés lenne a gyermekeknek, mert akkor a szülınek sok esetben kétszer kellene 
megjelenni a rendelıben. Az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy néhány heti tapasztalat alapján 
megbeszélik a problémákat, és ha szükséges korrigálnak a rendelési idın. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: olyan jelzéseket is kaptak a betegektıl, hogy rövid a rendelési 
idı, ezért tárgyalni fognak a két orvossal a rendelési idı növelésérıl. 
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CSATÁRI LAJOS: megerısíti a jegyzı úr által elmondottakat. Néhány szülı ıt is megkereste 
ilyen problémával. Mivel módosult a gyógyszer kiírás ideje is, kevésnek találják a napi három 
órás rendelési idıt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: egyetért a rendelési idı növelésével, amelyet javasol az orvosokkal 
egyeztetni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: egyeztetni fognak a két orvossal a rendelési idı növelésérıl.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  59/2012.(IV. 13.) Kt. számú határozata 
a felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról 
 
     Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete módosítja 
     a felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról szóló 
     20/2012.(II. 21.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
     Kenderes három felnıtt háziorvosi körzetét vegyes körzetté alakítja 2012.  
     április 1-tıl, a gyermekorvosi körzet egyidejő megszüntetése mellett. 
     A háziorvosok kötelesek a -18 éves korosztály egészségügyi alapellátását 
     biztosítani. A praxis átalakításának adminisztrációs eljárásának lebonyolításával 
     megbízza Dr Gaszparjan Karent, Kenderes város jegyzıjét. 
    Határidı: 2012. február 28. 
    Felelıs: Dr Gaszparjan Karen jegyzı 
 
2./ A Képviselı-testület hozzájárul az Almi-Med Kft (5331. Kenderes, Szent István út  
     33/1.) részére a II. számú vegyes háziorvosi körzet mőködtetési jogának megszerzéséhez, 
     területi ellátási kötelezettség mellett. 
     A Képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a II. számú vegyes háziorvosi körzet  
     finanszírozását az Országos Egészségpénztár az Almi-Med Kft részére utalja. 
     A Képviselı-testület jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az errıl szóló 
     szerzıdést írja alá. 
     Határidı: 2012. február 28. 
     Felelıs: Pádár Lászlóné polgármester 
 
     Errıl: 1./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szolnok, Mikszáth K. út 3/5. 
               2./ Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
               3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
               4./ Érintett háziorvosok, Helyben 
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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 Kenderes Város Önkormányzatának 48/2012.(III.29.) Kt. számú határozat 
hatályon kívül helyezésérıl 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselı-testület döntött Juhász Lászlóné védınıi kinevezésérıl. 
Juhász Lászlóné április 10-én értesítette az önkormányzatot, hogy családi körülményeiben 
bekövetkezett változás miatt nem tudja ellátni a védınıi feladatokat. A következı testületi 
ülésen újból ki kell írni a pályázatot az állás betöltésére, a 48/2012.(III.29.) Kt. számú 
határozatot pedig javasolja hatályon kívül helyezni. A pályázatot meghirdetik, a pályázati 
kiírást el fogják küldeni az érintett felsıoktatási intézményekbe is. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: véleménye szerint  a fıiskolákra személyesen kellene elmenni, 
és lehetıséget kérni a bemutatkozásra. Javasolta továbbá a középiskolás fiatalok ösztönzését 
is erre a pályára. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a védınıi szakember hiány országos probléma, amely jellemzı 
térségünkre is. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: maximálisan egyetért jegyzı úr véleményével.  A pályázati felhívás 
megjelentetésén túl marketing eszközökkel is próbáljanak megfelelı szakembert találni. 
Javasolta, hogy személyesen keressék fel a fıiskolákat, mutassák be a települést, az 
érdeklıdıkkel ismertessék a lehetıségeket. Egyetért azzal, hogy a középiskolákban is 
keressenek alkalmas tanulókat, akiket szerény ösztöndíjjal támogasson az önkormányzat, 
ezzel ösztönözve ilyen irányú továbbtanulásra.  
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: egyetért azzal, hogy meg kell keresni a középiskolákban a helyi 
tanulókat. Érdeklıdés esetén jelentısebb összegő ösztöndíj megállapítását javasolja, továbbá 
támogatja a személyes megkeresést is, mivel ilyen mértékő szakember hiány mellett a 
pályázati kiírás megjelentetése már kevésnek bizonyul. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  önkormányzati lakás biztosításával nagyobb esély lenne védınıt találni. 
Mivel az önkormányzat lakása elég rossz állapotban van, javasolja annak felújítását elkezdeni. 
 
CSATÁRI LAJOS: úgy tudja, hogy Kisújszállásról van érdeklıdı az állásra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 5 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 60/2012.(IV..) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzatának 48/2012.(III.29.) Kt. számú határozatának hatályon kívül 
helyezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 

Juhász Lászlóné 1124 Budapest, Hegyalja út 49. szám alatti lakos 
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védınıi kinevezésérıl szóló 48/2012.(III.29.) Kt. számú határozatát 
 nevezett kérésére hatályon kívül helyezi. 

 
Errıl: 1./ Juhász Lászlóné 1124 Budapest, Hegyalja út 49. 

2./ Képviselı-testület tagjai, Helyben  
 3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyzı, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirendi pont, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 
óra 10 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. április 13-án 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 

M u t a t ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 13-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      53/2012. 
 
1./ „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
     települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, 
    ártalmatlanítása” tárgyú közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú 
    közbeszerzési eljárás megindításáról     54/2012. 
 
2./”Kenderes Város Önkormányzati közigazgatási területén a lakossági 
    települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése. elszállítása, 
    ártalmatlanítása” tárgyú közösségi értékhatárokat elérı, nyílt típusú 
    közbeszerzési eljárást lebonyolító ajánlattevı kiválasztásáról  55/2012. 
 
3./”Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
    települési szilárd hulladék rendszeres begyőjtése, elszállítása, 
    ártalmatlanítása” tárgyú közösségi értékhatárokat elérı nyílt 
    típusú közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottsági tagok  
    kiválasztásáról        56/2012. 
 
4./ Földgáz energia beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást 
     megindító felhívás elfogadásáról      57/2012. 
 
5./ TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai gondozás címő pályázaton való 
     részvételre         58/2012. 
 
6./ A felnıtt háziorvosi körzetek vegyes körzetté alakításáról  59/2012. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzatának 48/2012.(III.29.) Kt. 
     számú határozatának hatályon kívül helyezésérıl   60/2012. 
 
     


