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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. május 14-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol: Krokavecz László alpolgármester 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyzı, Kun Sándorné jegyzıkönyvvezetı. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fıs testületbıl 6 
fı van jelen, egy fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pont 
megtárgyalásán túl Baktai Kálmán önkormányzati képviselı indítványának megtárgyalását, a 
település közbiztonságának megerısítése érdekében. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 6 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 72/2012.(V.14.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 14-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 
 
A 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításáról, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás megindításáról a földgáz energia beszerzés tárgyú eljárásban és az 
ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
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Kérdést tett fel Veresné Nagy Margit. 
 
VERESSNÉ NAGY MARGIT: érdeklıdött, hogy a középiskola külön folytatja le a 
közbeszerzési eljárást? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a középiskola ebben a közbeszerzési eljárásban nem kívánt részt 
venni, önállóan végzi a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az elıterjesztést, és 6 fı 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 73/2012.(V.14.) Kt. számú határozata 
a 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításáról, hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás megindításáról a földgáz energia beszerzés tárgyú eljárásban és 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 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerint módosítja, és megindítja a fenti tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. 

2. A képviselı-testület a közbeszerzési eljárást lebonyolítását végzı Sourcing Hungary 
Kft. által elkészített ajánlattételi felhívást elfogadja.  

 
 

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

 3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 4// Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Meder utca 8. 
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73/2012. (V.14.) 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 
 
 

Földgázbeszerzés 
a 20 m3 alatti 

fogyasztási helyek 
tekintetében 

09.12.30.00-7 
 
 
 
 

09.12.30.00-7 

Nemzeti 
 
 
 
 

Nemzeti 

Nyílt 
eljárás, 

elektronikus 
árlejtéssel 

 
Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

2012.04. 
 
 
 

2012.05.15. 

12 hó 
 
 
 

határozatlan 

Nem 
 
 
 

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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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  Baktai Kálmán képviselıi indítványáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Baktai Kálmán képviselıi indítvánnyal fordult a Képviselı-testülethez, 
mivel a település lakosainak nyugalmát folyamatosan zavarják a mindennapos 
bőncselekmények. A mostani, betöréses rablás pedig elérte a tőréshatárt. Sajnos a bőnözık 
egyre gátlástalanabbak, határokat nem ismerve követik el tetteiket. A Képviselı-testület elé 
került indítvány tartalmazza azokat a lehetıségeket, amelyek megoldást jelenthetnek a 
bőnözés visszaszorítása és a lakosság biztonságérzetnek növekedése érdekében. 
Felkérte Baktai Kálmánt, szóban egészítse ki írásbeli indítványát. 
 
 BAKTAI KÁLMÁN:  azt gondolja, hogy indítványa  nagyon idıszerő, mivel olyan méreteket 
öltött a városban a bőnözés, amellyel szemben tenni kell valamit. Manapság már nem csak 
értékeinket kell féltenünk, hanem testi épségünket, életünket is. Képviselıi indítványában 
taglalja a bőnelkövetési tendencia alakulását. Néhány évtizeddel ezelıtt a bőnelkövetés a 
mezei lopásokból, terménylopásokból tevıdött ki. Néhány évvel ezelıtt jellemzı lett  a 
kerékpárlopás és háziállatok eltulajdonítása. Napjainkban pedig egyre több olyan 
bőncselekmény van, amely bezárt lakásra irányul, sıt az elkövetıket az sem tartja vissza, ha a 
lakás tulajdonosa otthon tartózkodik. Ebben lát nagy veszélyt, mivel nagyon sok idıs, beteg 
ember egyedül él, ık nagyon kiszolgáltatottakká válnak ilyen szituációban. Az elızı héten is 
történt ilyen eset, amikor a gyógyszertár idıs tulajdonosát érte durva rablótámadás. Az egyik 
közeli településen bőncselekmény áldozata lett egy idıs személy, aki belehalt a 
bántalmazásba.  Azt gondolja, hogy sürgısen tenni kell valamit. Ne késlekedjünk, tegyünk 
meg mindent, hogy a városban ilyen soha ne történhessen meg. Ezzel kapcsolatban 
indítványozza, hogy azokat a személyeket, akik a város területén erıszakos bőncselekményt 
követnek el, tiltsák ki, lakoltassák ki Kenderesrıl. Véleményét nem bírálatnak szánta, mivel 
meggyızıdése, hogy jól végzi munkáját ırsparancsnok úr és a polgárırség is,  polgármester 
asszony és jegyzı úr pedig sok esetben erın felül teljesít, mivel nagyon sok szabadidejüket 
veszi el az ilyen esetek kezelése. Ennek ellenére a tények magukért beszélnek. Naponta 
történnek súlyos bőncselekmények, és ez arra késztet mindenkit, hogy újabb lehetıségeket 
keressen. Komoly félelmei vannak, mert ha most nem tudnak hathatósan fellépni, akkor akár 
tragédia is bekövetkezhet a városban. Jó néhány személlyel beszélt, akik elmondták, hogy 
félnek, ezért mielıbbi megoldást sürget. Azt gondolja, hogy az általa felvázolt lehetıség is 
megoldást jelenthet.  Kéri, hogy javaslatát vitassák meg. 
 
Dr Barta Zsuzsanna önkormányzati képviselı a testületi ülésrıl 14 óra 10 perckor 
eltávozott, így a jelenlévı képviselık száma 5 fı. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a közelmúltban a legnagyobb energiát a közrend, közbiztonság 
erısítésére fordították. Napi kapcsolatban vannak a rendırséggel, folyamatosan egyeztetnek a 
problémákról. A polgárırség erın felül teljesít, ezt elismeri a rendırség is. Látják kapitány úr 
agilitását, tenni akarását, de tisztában vannak azzal is, hogy idıre van szükség, hogy 
eredményt érjen el. A múltkori eset nagyon felháborítatta, mivel olyan személyt támadtak 
meg, aki évtizedeken keresztül szolgálta ki a beteg embereket. 
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 A kitiltás intézménye jelenleg is hatályos, a bíróság szabhat ki ilyen büntetést. Az 
önkormányzat ilyen irányú beadványt adhat a bíróságra. A tejautomatával kapcsolatos 
cselekmény azon túl, hogy kárt és bosszúságot okozott a lakosságnak, az önkormányzat 
bizalmát is csorbította. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: szőkebb környezetében olyan vélemény alakult ki, hogy magasabb 
szintre kellene továbbítani a felgyülemlett problémákat, aláírásgyőjtéssel,  vagy hathatós 
lakossági megmozdulással. Sajnos el kell mondani, hogy az emberek hite elveszett a 
rendırséggel szemben. Mindenképpen a lakossági összefogást kell tovább erısíteni. 
Támogatja Baktai Kálmán kezdeményezését, egyetért azzal, hogy  keresni kell jogi utat a 
megoldásra. Úgy érzi, hogy egyre fiatalabb korosztályból tevıdik ki az elkövetık köre, amely 
nagyon elszomorító. 
 
CSATÁRI LAJOS: az a kérése, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat elnökével is 
történjen egyeztetés, és együtt folytassák a téma megtárgyalását.  Az önkormányzatnak a jogi 
határokat be kell tartani, és nem hozhat olyan helyi rendeletet vagy határozatot, amely 
magasabb szintő jogszabállyal ellentétes. Egyetért polgármester asszonnyal abban, hogy a 
rendırségnek a jelenlegi helyzetben idıre van szüksége eredmények eléréséhez. A rendırség, 
polgárırség és civil szervezetek együttmőködését tovább kell erısíteni. Sajnálatosnak tartja, 
hogy a bőnözés egyre fiatalabb korban elkezdıdik.  Önkormányzati politikusként úgy látja, 
hogy a közbiztonság megerısítése az egyik alapvetı feladat. A gazdasági programban is 
megfogalmazódik, hogy a közbiztonság szoros összefüggésben van a gazdaság fejlıdésével. 
Nem termelnek az emberek olyan terményeket, gyümölcsöket amelyek könnyen ellophatók, 
és ez a tendencia alapvetıen veszélyezteti a település önfenntartását, önellátását. Javasolja, 
hogy lassan, apró lépésekkel próbáljanak meg elıre menni, és ismét kéri a roma nemzetiségi 
önkormányzat támogatását, segítését, valamint a rendırség számára felajánlani az 
önkormányzat bármilyen jellegő támogatását.                                                                                                                                             
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: folyamatosan tárgyalnak és egyeztetnek Penti Gusztávval. A 
gyógyszertár idıs tulajdonosának brutális támadóit rekordidı alatt sikerült elfogni a 
rendırségnek. Kezdeményezi a Képviselı-testületnek, hogy a település közrend, 
közbiztonságának javítása érdekében végzett tevékenységükért anyagi elismerésben részesítse  
Borók Tibor r. alezredes urat, Antal Szabolcs ırsparancsnok urat, Czakó Istvánt a Polgárırség 
helyi szervezetének elnökét, valamint Dr Gaszparjan Karen alelnököt. Javasolja, hogy 
személyenként  nettó 50 ezer Ft jutalmat szavazzon meg a Képviselı-testület részükre.    
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 5 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 74/2012.(V.14.) Kt. számú határozata 
a település közrend, közbiztonságának javítása érdekében végzett tevékenység elismerésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete köszönetét fejezi ki 
 a település közrend, közbiztonságának javítása érdekében végzett tevékenységükért, 
 valamint a településen történt erıszakos bőncselekmény elkövetıinek gyors és 
 eredményes felderítéséért az alábbi személyeknek. 
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 Borók Tibor r. alezredes úrnak a Kisújszállási Rendırörs parancsnokának, 
 Antal Szabolcs r. fıtörzsırmester úrnak, a Kenderesi Rendırırs parancsnokának, 
 Czakó István  úrnak, a Városi Polgárırség elnökének, valamint 
 Dr Gaszparjan Karen  úrnak,  a Városi Polgárırség elnökhelyettesének. 
    
 A Képviselı-testület fenti személyeket nettó 50 ezer Ft pénzjutalomban részesíti. 
 Az elismerés átadására a Képviselı-testület soron következı ülésén, 
 2012. május 23-án kerül sor. 
 
 Errıl: 1./ Borók Tibor r. alezredes úr Kisújszállás, Szabadság tér l. 
                      2./ Antal Szabolcs r. fıtörzsırmester úr Kenderes, Szent István út 32. 
                      3./ Czakó István Kenderes, Szent István út 57. 
                      4./ Dr Gaszparjan Karen Kenderes, Kunhegyesi út 13. 
                      5./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a helyi újság következı számában tájékoztatni kívánja a lakosságot a 
település közrend, közbiztonságának helyzetérıl, valamint az elmúlt idıszakban történt 
eseményekrıl. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a Baktai Kálmán által kezdeményezett indítványt 
áttanulmányozzák, és megnézik azokat a lehetıségeket, amelyekkel az önkormányzat élni tud. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más napirend, kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 28 
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. május 14-én 14 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 14-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      72/2012. 
 
 
1./ A 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosításáról, hirdetmény 
     nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról a földgáz energia beszerzés 
     tárgyú eljárásban és az ajánlattételi felhívás elfogadásáról  73/2012. 
 
 
2./ Baktai Kálmán képviselıi indítványáról 

 
    A település közrend, közbiztonságának javítása érdekében végzett 
     tevékenység elismerésérıl       74/2012. 

 


