
J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 11-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévőkről. – 
 
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: Orosz Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Bíró Csaba, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 5 
fő van jelen, két fő későbbre jelezte érkezését. Az ülés határozatképes. A testületi ülés 
összehívása telefonon történt a napirendi pontok fontossága és sürgőssége miatt. Az alábbi 
napirendi pontok megtárgyalását javasolta: 
 
1./ Előterjesztés „Startmunka 2013. program beszerzései – II. egyéb projektrészek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról, valamint a 
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
2./ Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű értékesítéséről 
3./ Előterjesztés „IV. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2013” rendezvény megszervezésére 
     pályázat benyújtásáról 
4./ Előterjesztés bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák telepítéséről a 8/2013.(III.29.) BM 
     rendelet által kiírt pályázati alapból  
5./ Előterjesztés a Középtiszai MEDOSZ Sportkör részére történő pénzeszköz átadásáról 
6./ Előterjesztés a Kenderesi Nonprofit  Kft részére történő pénzeszköz átadásáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 52/2013. (IV.11.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 11-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
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 Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
 
Dr Barta Zsuzsanna és Csatári Lajos önkormányzati képviselők 8 óra 5 perckor 
megérkeztek, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő. 
 
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„Startmunka 2013 program beszerzései – II. egyéb projektrészek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 53/2013.(IV.11.) Kt. számú határozata 
 „Startmunka 2013 program beszerzései – II. Egyéb projektrészek” tárgyú, árubeszerzésre 
irányuló a Kbt. 122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt meghaladó 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 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, a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint módosítja, továbbá 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. 

 
 
 
 
 



53/2013. (IV.11.) 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 

„Startmunka 
2013 program 

beszerzései – II. 
Egyéb 

projektrészek” 
 

16.000000-5 Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2013.04.11. 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 Kenderes Város Önkormányzat tulajdonát képező gépjármű 
értékesítéséről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület február 28-i ülésén döntött a tulajdonát képező 
RENAULT-TRAFIC típusú gépjármű pályázat útján történő értékesítéséről. A pályázati 
felhívásban szereplő határidőig a Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 
nyújtott be vételi ajánlatot bruttó 1.300.000 Ft összegben. 
Kéri a Képviselő-testületet, döntsön a gépjármű értékesítéséről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 54/2013.(IX.11.) Kt. számú határozata 
a RENAULT TRAFIC típusú KEE-167 forgalmi rendszámú személygépjármű értékesítéséről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
 előterjesztést, és úgy döntött, hogy a tulajdonát képező RENAULT 
 TRAFIC típusú, KEE-167 forgalmi rendszámú személygépjárművet 
 bruttó 1.300.000 Ft vételáron értékesíti a Baptista Szeretetszolgálat 
 Regionális Szociális Központ (4032 Debrecen, Kartács utca 13.) részére. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 Erről: 1./ Baptista Szeretetszolgálat Regionális Szociális Központ 4032 
                           Debrecen, Kartács utca 13. 
                      2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
        3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                   4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 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 
 
Előterjesztés „IV. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2013” – rendezvény 
megszervezésére pályázat benyújtásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat ebben az évben is csatlakozott a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Önkormányzat által létrehozott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alaphoz. A pályázat keretében a település lakosainak bevonásával parlagfű-
mentesítéssel kapcsolatos programot szerveznének, valamint a mentesítéshez szükséges 
eszközöket és védőfelszereléseket vásárolnának. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alap 95 %-os támogatása mellett, amely 490.200 Ft, 5 % önerő 25.800 Ft) 
biztosítása szükséges, amelyet az általános tartalék terhére javasol biztosítani. 
 



- 5 – 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 55/2013.(IV. 11.) Kt. számú határozata 
 „IV. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2013” rendezvény megszervezésére pályázat 
benyújtásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfű-mentesítési Alap 
terhére kiírt pályázatra Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, a „IV. Kenderesi 
Parlagfűmentesítési nap 2013” rendezvény megszervezésének és kapcsolódó eszközbeszerzés 
támogatására.  

A rendezvény és eszközbeszerzés költségeit az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében szereplő általános tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: 
Pályázati támogatás (JNSZ megyei 
Parlagfű-mentesítési Alap) 95% 

490.200 

Önerő (5%) 25.800- 
Összesen: 516.000- 

 
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák telepítéséről a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet által kiírt pályázati alapból 
               
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendeletben foglaltak 
alapján lehetőség nyílik – többek között – közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 
megvalósítására. Ennek keretében térfigyelő kamerák beszerzését tervezik, melynek 
bekerülési költsége 11 millió Ft, 10 %-os önrész biztosítása mellett. Úgy gondolja, hogy a 
jelenlegi helyzetben feltétlenül szükséges a technikai eszközök fejlesztése a közbiztonság 
javítása érdekében. A pályázat sikeres szereplése esetén a település kamerával lefedettsége 
jelentős mértékben növekedni fog. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 56/2013.(IV.11.) Kt. számú határozata 
Pályázat benyújtására Bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák telepítésére a 8/2013. (III. 29.) 
BM rendelet által kiírt pályázatra. 
 
            Kenderes Város Önkormányzata a „Bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák telepítése 

Kenderesen” című, a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által kiírt alap által kiírt 
pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta. A kiírt pályázatra pályázatot kíván 
benyújtani, pályázati támogatás elnyerésére. 
A beruházás költségeit az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére biztosítja az 
alábbi bontásban: 
 
Pályázati támogatás 90% 9.900.000- 
Önerő (10%) 1.100.000- 
Összesen: 11.000.000- 

 
Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben           
          2./ Pádár Lászlóné polgármester, 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 
 
Előterjesztés a Középtiszai MEDOSZ SK részére történő pénzeszköz átadásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Középtiszai MEDOSZ SK LEADER pályázaton fűnyíró traktor 
beszerzésére, valamint az öltöző felújítására nyert pályázatot. A fűnyíró traktor esetében 800 
ezer Ft visszatérítendő, valamint 94.080 Ft vissza nem térítendő támogatás  szükséges, míg az 
öltöző felújításához 3 millió Ft visszatérítendő, valamint 679.863 Ft  vissza nem térítendő 
támogatás biztosítására van szükség a támogatás megelőlegezésére, illetve a vissza nem 
térítendő összeg a pályázat önerejének biztosítására. 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: támogatja az előterjesztést. Ennek kapcsán vetette fel, hogy 
rendezni kellene a sportkör ingatlanának tulajdonjogi helyzetét, mivel az épület a sportkör, a 
telek viszont az önkormányzat tulajdonában van. 
 
BÍRÓ CSABA: kétfajta pénzeszköz átadás lesz egyben megoldva. Egyik a pályázati összeg, 
amit visszatérítendő támogatásként nyújtanak, amit pedig a támogatás nem fedez, vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatásként fogják odaadni. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 57/2013.(IV.11.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai MEDOSZ SK részére pénzeszköz átadásáról fűnyíró traktor 
beszerzéséhez 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Középtiszai MEDOSZ SK részére 800 ezer Ft összegű visszatérítendő, és 
 94.080 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt  LEADER pályázaton 
 fűnyíró traktor beszerzésére. 
 A vissza térítendő támogatási rész a LEADER támogatás megelőlegezésére 
 szolgál, míg a vissza nem térítendő rész a pályázat önerejét biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
                      
                           é r t e s ü l n e k. 
 
Kenderes Város  Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 58/2013.(IV.11.) Kt. számú határozata 
a Középtiszai MEDOSZ SK részére pénzeszköz átadásáról az öltöző felújításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Középtiszai MEDOSZ SK részére 3 millió Ft összegű visszatérítendő, és 
 679.863 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt LEADER pályázaton 
 öltöző felújítására. 
 A vissza nem térítendő támogatási rész a LEADER támogatás megelőlegezésére 
 szolgál, míg a vissza nem térítendő rész a pályázat önerejét biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Középtiszai MEDOSZ SK elnöke, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           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 
 
Előterjesztés a Kenderesi Nonprofit Kft részére történő pénzeszköz átadásról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 59/2013.(IV.11.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Nonprofit Kft  részére pénzeszköz átadásáról magyar termékek elárusítóhelyének 
kialakításához 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 Kenderesi Nonprofit Kft részére 10 millió Ft összegű visszatérítendő támogatást 
 nyújt magyar termékek elárusítóhelyének kialakításához. 
 A vissza nem térítendő támogatási rész a LEADER támogatás megelőlegezésére 
 szolgál. 
 
 Erről: 1./ Korpás Bálint Kenderesi Nonprofit Kft ügyvezetője, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, 
                           Helyben 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van tegye meg. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a START programok központi 
és szociális projektekből tevődnek össze, a központi program nyílt közbeszerzése folyamatban 
van. A szociális projekteket – a közbeszerzési törvény egybeszámítási rendelkezéseivel élve – 
a mai napon indította a testület, nem nyílt közbeszerzési eljárás keretében. Mivel az összeg 
elérte a nyílt közbeszerzéshez szükséges értékhatárt, így 400 ezer Ft dologi kiadásról 
lemondtak, hogy minél hamarabb le tudják bonyolítani a közbeszerzést, és a 
szerződéskötések, valamint az eszközbeszerzések után a munkát is tudják kezdeni. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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



 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 11-én 8 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévőkről. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 11-i ülése  
napirendjének elfogadásáról        52/2013. 
 
1./ „Startmunka 2013 program beszerzései – II. Egyéb projektrészek” tárgyú,  
     árubeszerzésre irányuló a Kbt. 122 § (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
     értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
     megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról  53/2013. 
 
2./ A RENAULT TRAFIC típusú KEE-167 forgalmi rendszámú személygépjármű 
     értékesítéséről         54/2013. 
 
3./ „IV. Kenderesi  Parlagfűmentesítési nap 2013” rendezvény megszervezésére 
     pályázat benyújtásáról        55/2013. 
 
4./ Pályázat benyújtására Bűnmegelőzési célú térfigyelő kamerák telepítésére 
     a 8/2013.(III.29.) BM rendelet által kiírt pályázatra    56/2013. 
 
5./ A Középtiszai MEDOSZ SK részére pénzeszköz átadásáról fűnyíró 
     traktor          57/2013. 
 
     A Középtiszai MEDOSZ SK részére pénzeszköz átadásáról az 
     öltöző felújításáról         58/2013. 
 
6./ A Kenderesi Nonprofit Kft részére pénzeszköz átadásáról magyar 
     termékek elárusítóhelyének kialakításához     59/2013. 
 
 
      


