
J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én 14 órakor 
tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné, 
Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol:  Dr Barta Zsuzsanna 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá:  Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, 
Orosz Mihály aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Bíró Csaba, a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője,  Fodor Imréné, Dr Ila Erzsébet 
meghívottak, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné, Lódi Jánosné jegyzőkönyvvezetők. 
– 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 
fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött 
meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a 2. napirendi 
pontban szereplő 2014. évi költségvetési koncepció napirendről történő javasolta, mivel 
jogszabályi módosítás miatt október 31-ig köteles a települési önkormányzat azt 
megtárgyalni. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  73/2013.(IV.29.) Kt. számú határozat 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: bejelentette, hogy özvegy Horthy Istvánné, Horthy István kormányzó 
helyettes özvegye, Kenderes Város Díszpolgára elhunyt. 
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Kérte, hogy emléke előtt 1 perces néma felállással adózzanak. 
 
1 perces néma felállás. 
 
 
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 Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról és a pénzmaradvány elfogadásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ leszögezte, hogy az a pénzügyi helyzet, amely a konszolidációt 
követően kialakult, sokkal nagyobb biztonságot jelent az önkormányzat számára. Ez még 
inkább arra sarkall mindenkit, hogy a szigorú, takarékos gazdálkodást folyamatosan szem 
előtt tartsák. Ismételten megköszönte azt a segítséget, amelyet a konszolidáció során kapott az 
önkormányzat, hisz valamennyien szenvedői voltak a korábbi pénzügyi helyzetnek. 
Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben még inkább figyelni kell arra, hogy elkerüljék a 
korábbi problémákat. Úgy gondolja, hogy a továbbiakban is ki kell használni minden olyan 
pályázati lehetőséget, amely a település fejlődését szolgálja. 
 
CSATÁRI LAJOS polgármesterasszony hozzászólásához kapcsolódva kiemelte a 
döntéshozók felelőssége közötti különbségeket. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 6 
fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
6/2013.(IV.30.) rendelete 

 
a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
 

Kenderes, 2013. április 29. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
(:Pádár Lászlóné:)          (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester                jegyző 
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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 
 
Ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2012. évben végzett belső 
ellenőrzésekről 
 
H o z z á s z ó l á s 
 
VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a jelentést 
megtárgyalta és megállapította, hogy alapos és széleskörű betekintést kaptak a belső 
ellenőrzési munkáról, melyet elfogadásra javasolnak. 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a jelentést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 74/2013.(IV.29.) Kt. számú határozata 
ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalánál 2012. évben végzett belső 
ellenőrzésekről 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kenderes 
 Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál  2012. évben végzett 
            belső ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentést, és azt a  

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyző 
  3./ 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 „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 eljárásra készített 
ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a Start közmunkaprogram kapcsán két közbeszerzési eljárás van 
folyamatban. Az egyéb projektrészekhez szükséges árubeszerzés becsült értéke eléri a 
közbeszerzési törvény által meghatározott értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges. A „Startmunka 2013 program beszerzései II. egyéb projektrészek” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, nemzeti értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásra a hivatalos ajánlati felhívás elkészült 
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi felhívás dokumentumát vizsgálja meg, és 
döntsön az előterjesztésről.  
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H o z z á s z ó l á s o k 
 
DR GASZPARJAN KAREN: az április 11-i ülésen tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 
szociális projekt esetében 400 ezer Ft dologi kiadásról lemondtak, hogy ne kerüljön sor nyílt 
közbeszerzési eljárásra. Ennek megfelelően meghívásos közbeszerzést kell lefolytatni, és 
ehhez kell a Képviselő-testület döntése az ajánlati felhívás elfogadásáról és a felkért 
szervezetek kiválasztásáról. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött a szociális blokkot jelentő projektekről. 
 
OROSZ MIHÁLY: a Startmunka program egyéb projektrészeihez a belvízelvezetés, a 
mezőgazdasági utak rendbetétele, közúthálózat javasítása, az illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolása, bio-és megújuló energiafelhasználás megoldása tartozik. 
 
KIRÁLY LÁSZLÓNÉ: érdeklődött, hogy az ajánlattevőkről rendelkeznek-e referenciákkal? 
 
OROSZ MIHÁLY: rendelkeznek megfelelő referenciákkal az ajánlattevőkről. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 75/2013.(IV. 29.) 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 eljárásra készített ajánlati felhívás elfogadásáról és 
ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 

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 eljárásra a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ajánlati felhívást. 

 
2. A Képviselő Testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel. 

 
• Tisza Consult Bt. 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u 191. 1. em. 4. 
• Alfa-Gép Kft. 5600 Békéscsaba Szarvasi út 84. info@alfa-gep.hu 
• Odisys Bt. 6000 Kecskemét Halasi út 29. info@odisys.hu 
• Kerék-Pár Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes, Bocskai út 4. 
• Shell Hungary Zrt. 1117 Budapest, Alíz utca 2. 
• MOL NYrt.  1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14. 

 
Erről értesül:   

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

3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 



- 5 – 
 

 
 
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. 121. § (1) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárásban 
az eljárás nyerteseink kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
 
OROSZ MIHÁLY: a  Startmunka I. mezőgazdasági projektrészre irányult, és 8 ajánlati rész 
tekintetében kértek ajánlatot az ajánlattevőktől Az első négy rész tekintetében az eljárás 
eredményes volt, ugyanakkor az üzemanyag, kenőanyag, a szárazáru, és az állatbeszerzés 
tekintetében az eljárás eredménytelen volt. Az eredménytelen ajánlati részek esetében a 10 
napos szerződéskötési tilalmi időszakot követően tárgyalásos eljárást fognak indítani. 
 
H o z z á s z ó l á s 
  
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő szavazatával az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 76/2013.(IV.29.) Kt. számú határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági projektrész” tárgyú, 
árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 121. § (1) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt eljárásban az eljárás nyerteseinek 
kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./   Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság szakvéleménye és 

döntési javaslata alapján a fenti elnevezésű projekt megvalósítására, a közbeszerzési 
eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011. (XII.30.) NFM 
rendelet 9.számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11.a.) pontjában 
megjelölt ajánlattevőket.  

 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződések 

megkötésére.  
 
3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja.  
 

Erről értesül:   
Pádár Lászlóné polgármester   Helyben 
Dr. Gaszparjan Karen jegyző  Helyben 
Képviselő-testület    Helyben 
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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 
 
Egyebek 
 
a.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Dalma Dance tánccsoport olyan 
sikeresen szerepelt két rendezvényen is, hogy meghívást kaptak Montenegróba, egy 
nemzetközi táncbemutatóra. Az utaztatási költség megfizetése nagy anyagi terhet ró a 
szülőkre, ezért az önkormányzat anyagi támogatását kérték. 100 ezer Ft támogatás biztosítását 
javasolta, az általános tartalék terhére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fő támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 77/2013.(IV.29.) Kt. számú határozata 
a Dalma Dance Tánccsoport támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 Dalma Dane táncsoport  montenegrói utazási költségéhez 100 ezer Ft-ot 
 biztosít 2013.évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának 
                           vezetője, Helyben 
                       
                           é r t e s ü l n e k. 
 
b.) 
Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város 
Önkormányzata közötti, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez 
kapcsolódó megállapodás módosítására vonatkozó felhatalmazásról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat 
közötti, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás 
módosítását kezdeményezte a KIK. Felkérte Dr Gaszparjan Karen jegyzőt, adjon tájékoztatást 
a testületnek a módosításra vonatkozóan. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: decemberben született döntés az intézmények átvételéről. A 
Középiskola a megállapodás egyik mellékletét hiányosan töltötte ki, melyet jelzett az 
önkormányzat és a KIK felé. A megállapodás módosításához a polgármester felhatalmazása 
szükséges. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő támogató szavazatával, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 78/2013.(IV. 29.) Kt. számú határozata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város Önkormányzata közötti, a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás 
módosítására vonatkozó felhatalmazásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 és Kenderes Város Önkormányzata közötti, a köznevelési intézmények 
 állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, 
 a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
 kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
            megállapodás módosításának aláírására. 
 
           Erről: 1./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, 
                          Szalay út 10-14. 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pardi Sándor igazgató 
                          Kenderes, Szent István út 27. 
                     4./ Apáczai Csere János Általános Iskola Nagyné Lenge Margit igazgató, 
                          Kenderes, Szent István út 36. 
                     5./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 

 
 

c.) 
Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város 
Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó 
felhatalmazásról 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a KIK jelzése alapján a vagyonkezelési szerződésbe néhány 
rész módosításra került, amely aláírására szintén a polgármestert szükséges felhatalmazni. A 
módosítások technikai jellegűek. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 támogató szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 79/2013.(IV. 29.) Kt. számú határozata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes Város Önkormányzata közötti 
vagyonkezelési szerződés módosítására vonatkozó felhatalmazásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Pádár Lászlóné polgármestert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 és Kenderes Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés 
            módosításának aláírására. 
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           Erről: 1./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, 
                          Szalay út 10-14. 
                     2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                     3./ Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Pardi Sándor igazgató 
                          Kenderes, Szent István út 27. 
                     4./ Apáczai Csere János Általános Iskola Nagyné Lenge Margit igazgató, 
                          Kenderes, Szent István út 36. 
                     5./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
 
                          é r t e s ü l n e k. 
 
 
d.) 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: május 18-án kerül megrendezésre a Tátrai Emléktorna, melynek 
lebonyolításához 50 ezer Ft támogatás biztosítását javasolta az általános tartalék terhére. 
A támogatást a Tehetséges Kenderesi Gyermekekért Alapítványon keresztül javasolja 
biztosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 80/2013. (IV.29.) Kt. számú határozata 
a Tátrai Emléktorna támogatásáról 
 
 Kenderes  Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
            hogy a Tátrai Emléktorna megrendezését 
 50 ezer Ft –tal támogatja 2013. évi általános tartalék terhére. 
            A támogatást a Tehetséges Kenderesi Gyerekekért Alapítvány részére  
            fenti célra biztosítja. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság  tájékoztatta 
az önkormányzatot, hogy a 4-es számú főút baleseti helyzetének javítása érdekében 
közlekedésbiztonsági projektet készített. A feladatterv tartalmazza azokat a rendőri és nem 
rendőri eszközökkel végrehajtott ellenőrzéseket, rendezvényeket, forgalmi beavatkozásokat 
mely eredményeként a halálos balesetek számát csökkenteni tudták. A projekt keretén belül 
lehetőségük volt 4 db rendőr alak és szolgálati gépkocsi fém imitáció vásárlására, mely 
teljesen élethű, méretazonos, fényvisszaverő fóliával ellátott baleset-megelőzési célzatú 
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 eszköz. A főút balesetelemzése alapján az egyik fém rendőr alakot Kenderes belterületén, a 4. 
számú főút és a József A. út kereszteződésébe, a térfigyelő kamera által megfigyelt területre 
kívánják kihelyezni. Az elsődleges tervek szerint a fém imitáció 6-12 hónapig maradna a 
településen. 
Kéri a Képviselő-testületet, járuljon hozzá a fém rendőr alak kihelyezését. 
 
A Képviselő-testület a bejelentést tudomásul vette és támogatta. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 
 
CSATÁRI LAJOS: megbízást kapott az önkényuralmi rendszerekhez köthető személyekről 
elnevezett utcák neveinek változtatásával kapcsolatosan. Az erről szóló anyag elkészült, 
amelyben meghatározásra kerültek azok az utcanevek, ahol változtatásra van szükség. Az a 
kérése, hogy akinek további javaslata, ötlete észrevétele van, minél hamarabb tegye meg. 
A dohánybolt pályázatok kapcsán megjegyezte, hogy a pályázati kiírás nem volt egyértelmű. 
Önkormányzati képviselőként két olyan előadáson vett részt, ahol részletes tájékoztatást 
kaptak a pályázattal kapcsolatban. Aki tőle felvilágosítást kért, mindenkinek korrekt választ 
adott. Úgy gondolja, hogy Kenderesen a nyertesek tisztességes, becsületes pályázaton 
nyertek.  
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: úgy vélte, hogy a dohánybolt pályázattal munkanélküliek, 
leszázalékoltak kaptak egy esélyt a munkába való visszatérésre. 
 
BAKTAI KÁLMÁN tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a múlt héten került megrendezésre a  
„Drogprevenció” című előadás a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a Városi 
Könyvtár szervezésében. Úgy véli, hogy a rendezvény rávilágított a kábítószer veszélyeire, és 
közelebb vitt a probléma megoldásához. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 10 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 29-én 14 
órakor tartott rendes, nyílt ülésén. – 
 
 

M U T A T Ó 
 
Napirend:           Szám: 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i 
ülése napirendjének elfogadásáról            73/2013. 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     6/2013.(IV.30.) rendelete a 2012. évi költségvetés 
     zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 
 
2./ Ellenőrzési jelentés Kenderes Város Polgármesteri 
     Hivatalánál 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről         74/2013. 
 
3./ „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 eljárásra készített ajánlati felhívás 
     elfogadásáról és ajánlatra felkért szervezetek  
     kiválasztásáról               75/2013. 
 
4./ „Startmunka 2013 program beszerzései – I. Mezőgazdasági 
     projektrész” tárgyú, árubeszerzésre irányuló, a Kbt. 
     121. § (1) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt 
     meghaladó hirdetmény közzétételével induló nyílt 
     eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról         76/2013. 
 
5./  
a.) A Dalma Dance Tánccsoport támogatásáról          77/2013.  
 
b.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes 
     Város Önkormányzata közötti, a köznevelési intézmények 
      állami fenntartásba vételéhez kapcsolódó megállapodás 
      módosítására vonatkozó felhatalmazásról          782013. 
 
c) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kenderes 
     Város Önkormányzata közötti vagyonkezelési szerződés 
     módosítására vonatkozó felhatalmazásról          792013. 
 
d.) A Tátrai Emléktorna támogatásáról           80/2013. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


