
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 20-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos, Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László 
alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: --- 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Süveges Lajos, Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Bíró 
Csaba, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosz 
Mihály aljegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő későbbre jelezte érkezését. A testületi ülést telefonon hívta 
össze a napirendek sürgőssége és fontossága miatt. Az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását javasolta: 
1./Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
2./ Előterjesztés a „Startmunka 2013” program közbeszerzéseihez bonyolítói feladatokat 
ellátó ajánlattevő kiválasztásáról 
3./ Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás megindításáról, valamint 
a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
4./ Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései- I. Mezőgazdasági projektrész” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló, nyílt eljárásra készített ajánlati 
felhívás elfogadásáról 
5./ Előterjesztés a Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzat kiegészítéséről 
6./ Előterjesztés vegyes tüzelésű kazán telepítéséről a városi Könyvtár épületében 
7./Előterjesztés a 2013/2014-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának 
meghatározásáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
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Kenderes Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 44/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 20-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-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 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
  
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 45/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kenderes 
 Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
 CVIII. törvény 33. § alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képező 2013. évi 
 összesített közbeszerzési tervét elfogadja.  
 
 Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                       2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                       3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
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45/2013. (III.20.) Kt. határozat melléklete 
 

Kenderes Város Önkormányzat 
2013. évi közbeszerzési terve 

 
 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés       

„Startmunka 2013 
program 

beszerzései – I. 
Mezőgazdasági 

projektrész” 
 

16.000000-5 Nemzeti 
Nyílt eljárás, 
hirdetmény 

közzétételével 
2013.03.20. 2013.12.31. nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

„Szennyvíztisztító 
telep és 

szennyvízhálózat 
bővítésnek 
előkészítése 
Kenderesen” 

tárgyú KEOP-
7.1.0/11-2012-

0031 
azonosítószámú 

pályázattal 
kapcsolatos 

tervezői feladatok 
ellátására 

71.32.00.00-
7 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

2013.01.- 02. 2013. 09. 30. 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 
 
Előterjesztés a  Startmunka 2013 program közbeszerzéseihez bonyolítói feladatokat 
ellátó ajánlattevő kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a Startmunka 2013 program közbeszerzéseihez, a bonyolítói feladatok 
ellátásárára független közbeszerzési gyakorlattal rendelkező vállalkozókat, vállalkozásokat 
kerestek meg. A feladatok ellátására három árajánlatot kértek. Az ajánlattevők az írásos 
előterjesztésben foglaltakban szereplő ajánlatokat adták. A legkedvezőbb ajánlat Bakos 
László egyéni vállalkozótól érkezett. Kérte a Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az 
előterjesztést, és döntsön a Startmunka 2013 program közbeszerzéseinek bonyolítói 
feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 46/2013.(III. 20.) Kt. számú határozat 
Startmunka 2013 program közbeszerzéseihez bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevő 
kiválasztásáról 

 

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

eljárásokban a bonyolító feladatok ellátásával Bakos László egyéni vállalkozót 
(székhely: 5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) bízza meg  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 

szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő bonyolítóval 

kötendő „Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásban a bonyolítói feladatok 
ellátására 300.000 Ft +81.000 Ft ÁFA, összesen 381.000 Ft összértékű megbízási 
szerződés aláírására. Valamint a fenti tárgyban újabb közbeszerzési igény felmerülése 
esetén nyertes bonyolító ajánlatának megfelelő további szerződés(ek) aláírására. 

       Erről értesül:  1./Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
                  2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző   Helyben 
                  3./Orosz Mihály aljegyző   Helyben 
                  4./Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben 
                  5./Bakos László egyéni vállalkozó5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103.  
                  6./Katona Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Hold út 31. 
                  7./Nardai Dániel egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Gyóni út 27/a. 
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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 
 
Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás megindításáról, 
valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 47/2013. (III.20.)Kt. számú határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárás megindításáról, valamint a 
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 
döntött arról, Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
2./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak 
Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, valamint Bakos Lászlót az eljárást 
bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.  
 
 Erről: 1./ Bírálóbizottság elnöke és tagjai, Helyben 
 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 
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 
 
Előterjesztés „Startmunka 2013 program beszerzései- I. Mezőgazdasági projektrész” 
tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásra készített ajánlati 
felhívás elfogadására 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 48/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásra készített ajánlati 
felhívás elfogadására 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásra a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja az ajánlati felhívást. A hirdetmény közzétételéről az 
eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadón keresztül gondoskodik. 

 
 Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
  
 
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 
 
Előterjesztés a Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának kiegészítéséről 
 
A napirend tárgyalása  közben, 8 óra 10 perckor Csatári Lajos önkormányzati képviselő 
megérkezett, így a Képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 7 fő. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Városi Könyvtár TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése „Tudásexpo Expressz” pályázata sikeres volt, ezáltal MaNDA 
pontként működve tudják szolgáltatásaikat bővíteni. Ez a tevékenység arra kötelezi az 
intézményt, hogy  Könyvtárhasználati Szabályzatukat ki kell egészíteni a MaNDA használat 
feltételeivel. 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  49/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
a Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának kiegészítéséről 
 
   Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
   Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának kiegészítéséről szóló 
   előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 
   jóváhagyott. 
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  Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Városi Könyvtár vezetője, Kenderes, Szent István út 33. 
 
                 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 
 
Előterjesztés vegyes tüzelésű kazán telepítéséről a Városi Könyvtár épületében 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Kenderes Város Önkormányzata a Start közmunkaprogram keretében 
támogatást nyert a Városi Könyvtárban vegyes tüzelésű kazán apríték adagolóval való 
beépítésére, amely lényegesen csökkenteni fogja a fűtési költségeket. A kiviteli tervek alapján 
elkészült ajánlatok közül Koncz László egyéni vállalkozó adta a legalacsonyabb összegű 
ajánlatot. A kivitelező kiválasztásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. Kérte, 
döntsenek a kivitelező kiválasztásáról. 
 
Kérdést tett fel Krokavecz László és Csatári Lajos. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: érdeklődött, hogy a beépítésre kerülő kazánban mivel lehet majd 
fűteni? 
 
SÜVEGES LAJOS: a kazánban bármilyen anyag eltüzelhető. 
 
CSATÁRI LAJOS: érdeklődött, hogy az alacsonyabb kiviteli ár nem jelent-e gyengébb 
minőséget a magasabb összegű ajánlatokhoz képest? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az ajánlatot tevőknek minden esetben teljesíteni kell azokat az 
elvárásokat, amelyek az ajánlatkérésében szerepelnek.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
vegyes tüzelésű kazán telepítéséről a Városi Könyvtár épületében 
  
Kenderes Város Önkormányzata a Start közmunka program keretében nyert támogatás szerint 
a Városi Könyvtár (5331 Kenderes, Szent István út 35.) épületében 1 db 50 kW- os vegyes 
tüzelésű kazán beépítésének  kivitelezésével megbízza a legalacsonyabb árajánlatot adó 
Koncz László EV. 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 95. vállalkozást. Árajánlata bruttó: 
3.196.234,- Ft. 
A kivitelezési szerződés aláírásával megbízza Pádár Lászlóné Polgármestert 
  
  Erről értesül:    1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
                2./ Polgármesteri Hivatal Műszaki csoportja, Helyben 
                            3./ Koncz László EV. 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 95. 
                4./ Irattár 
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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 
 
Előterjesztés a 2013/2014-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának  
meghatározásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  51/2013.(III.20.) Kt. számú határozata 
a 2013/2014-es tanévben  az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról 
 
 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási  

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet IV. fejezet 20 § (1)  bekezdésében foglaltakra 
tekintettel a 2013/2014-es tanévben  az óvodai jelentkezések időpontját 2013. 
április 29. és 30. napjára tűzi ki. 

 
2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri  
Hivatalt, hogy az óvodai jelentkezések  lebonyolításához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
      Határidő: azonnal 
 

     Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 
 

3./A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik. 
 

Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                      2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./Kuczeráné Sípos Judit a Tarka-Barka Óvoda vezetője, Kenderes, Szent I. út 
    60. 
 
  é r t e s ü l n e k. 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ tájékoztatásul közölte, hogy az átalakult Agrárkamara megyei 
küldöttei közé három kenderesi lakost is beválasztottak. Személye mellett Szpisjak Imre és 
Farkas István is megyei küldött lett. Ezen túlmenően Farkas Istvánt országos küldöttnek is 
megválasztották. 
 
CSATÁRI LAJOS: lakossági kérdést közvetítve érdeklődött, hogy a gépjárműadóról szóló 
határozatok és csekkek postázása esetében lett volna-e lehetőség helyi kézbesítésre, mivel a 
postaköltség nagyon jelentős ilyen mennyiségű küldeménynél. Felhívta továbbá a figyelmet, 
hogy tapasztalata szerint az esti órákban többen „portyáznak” olyan szándékkal, hogy hol 
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 lehet bűncselekményt elkövetni. Személy szerint is részese volt ennek, mivel távollétében 
lakásának rézöntvény kilincsét és a zárat tönkretették. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet 
a „fémfelvásárlók” és orgazdák veszélyes tevékenységére, és ezek visszaszorításának 
fontosságára.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a gépjárműadó határozatok esetében szabályszerű kézbesítés csak 
postai úton, tértivevényes küldeményként történhet. Tisztában vannak azzal, hogy jelentős 
mennyiségű postaköltséget tudtak volna megspórolni, amennyiben helyben oldották volna 
meg a kézbesítést, de jogszabályi előírás a szabályszerű kézbesítés. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tegnapi napon Budapesten a kazah televíziónak 
adott interjút, amelyben kitért arra, hogy a gazdasági válság hogyan érintette a települést, 
illetve részletezte, hogy  miben látja a  válságból való kiutat, valamint  ismertette véleményét 
az Alkotmány tervezett módosításáról is. Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet arról, 
hogy meghívást kapott március 23-án az Országos Rendőr-Főkapitánysághoz az Országos 
Polgárőr Szövetség 100 x 100 biztonság című programindító rendezvényére, melynek 
fővédnöke  Dr Pintér Sándor belügyminiszter úr lesz. 

 
Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 8 óra 25 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 

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



J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzatának 2013. március 20-án 8 órakor tartott rendkívüli, 
nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 20-i 
ülése napirendjének elfogadásáról      44/2013. 
 
1./ A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról    45/2013. 
 
2./ „Startmunka 2013” program közbeszerzéseihez bonyolítói  
     feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról    46/2013. 
 
3./ „Startmunka 2013 program beszerzései- I. Mezőgazdasági 
     projektrész” tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. § (7) 
     bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
     hirdetmény közzététel induló nyílt eljárás megindításáról, 
     valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról   47/2013. 
 
4./ „Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági 
     projektrész” tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 122. §. 
     (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
     hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásra készített 
     ajánlati felhívás elfogadására      48/2013. 
 
5./ A Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának 
     kiegészítéséről        49/2013. 
 
6./ Vegyes tüzelésű kazán telepítéséről a Városi Könyvtár 
     épületében         50/2013. 
 
7./ A 2013/2014-es tanévben az óvodai jelentkezések 
     időpontjának meghatározásáról      51/2013. 
 


