
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 10-én 8 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Barta Zsuzsanna, Csatári 
Lajos önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol:  Király Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők. – 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője, Orosz Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 5 fő van jelen, 2 fő bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok 
megtárgyalását. 
 
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 175/2013.(X.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 10-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. 
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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 – IV. egyéb gépbeszerzések” 
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. 
 
Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY: a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a közbeszerzési eljárás 
megindításáról. Az eljárás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra a hivatalos 
ajánlati felhívás elkészült. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a mellékletben szereplő 
ajánlattételi felhívás dokumentumot vizsgálja át, majd a határozati javaslatban foglaltak 
szerint döntsön az ajánlattételi felhívás elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 5 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 176/2013.(X.10.) Kt. számú határozata 
„Startmunka 2013 program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 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 – IV. egyéb gépbeszerzések” 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 
• Best Machinery Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 15. 
• TeGaVill Kft.  7300 Komló, Altáró út 18. 
• Valkon Kft. 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55. 

 
Erről értesül:   

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

3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
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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 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásáról és elbírálásának szempontjairól 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület korábbi ülésén döntött a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról, 
amelyet a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő, vagy már a 
felsőoktatási intézményben tanulók számára hirdettek meg. A Képviselő-testület minden évben 
kiírja az ösztöndíj-rendszer pályázatot, valamint személyenként dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. 
A pályázat feltételeit, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásának szempontjait az előterjesztés 
tartalmazza. Kérte a Képviselő-testület tagjait, döntsenek a pályázat kiírásáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a beterjesztett pályázati kiírást, 
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. Ezzel ő teljes mértékben egyetért. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ érdeklődött, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően, az elbírálásnál 
az egy főre eső jövedelem mellett figyelembe veszik-e a betegséget, munkanélküliséget, vagy 
egyéb szempontokat. Igazságosabb döntést lehet hozni, ha nemcsak a jövedelmek alapján 
döntenek, hanem figyelembe vesznek egyéb körülményeket is. 
 
A feltett kérdésre Orosz Mihály válaszolt. 
 
OROSZ MIHÁLY: továbbra is figyelembe veszik a szociális helyzetet, amely a pályázati 
űrlapnak is kötelező eleme. Úgy gondolja, hogy a jövedelmi helyzet a legkézzelfoghatóbb, 
figyelembe véve az egyéb szociális körülményeket is. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a pályázatok elbírálásánál a szociális rászorultságot is figyelembe fogják 
venni, nem csupán az egy főre eső jövedelmek alapján döntenek. 
 
DR BARTA ZSUZSANNA: az 5. pont egyértelműbb, árnyaltabb megfogalmazását javasolta. 
 
OROSZ MIHÁLY:  amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, kikerülhet a pályázati kiírásból, 
hogy a bírálati szempont az egy főre jutó nettó jövedelem. 
 
CSATÁRI LAJOS azt hiányolja, amit Baktai Kálmán pozitívumként említett. Ez nem szociális 
segély, hanem ösztöndíj, amely - hosszú évtizedes tapasztalata alapján-  mindig összefüggésbe 
volt a tanulmányi eredménnyel. Véleménye szerint ebben az esetben sem szabadna figyelmen 
kívül hagyni ezt a szempontot. Az egy minimális elvárás, hogy ha valaki ösztöndíjban részesül, 
tegyen meg mindent a tanulás érdekében.  
 
BAKTAI KÁLMÁN:  képviselőtársa valószínűleg félreértette hozzászólását, vagy ő nem fejezte ki 
egyértelműen magát. Véleménye szerint az ösztöndíjpályázat filozófiája a szociális alapra épül, 
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 ezt nekik is kötelességük figyelembe venni. Azért próbálnak bírálati szempontokat meghatározni, 
mert sok ember nem vallja be valós jövedelmi viszonyait. Úgy gondolja, hogy a korábbi években 
sem szubjektívan döntött a testület, hanem előre meghatározott szempontok alapján mérlegelt.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: véleménye szerint az ilyen egyedi elbírálású kérelmeknél nem lehet 
teljesen kiszűrni a szubjektumot. A testületnek fel kell vállalni minden egyes személyre szóló 
döntést. Elhangzott, hogy az elbírálás során vegyék figyelembe a tanulmányi eredményt is. Ennél 
a pályázatnál nem lehet szempont a tanulmányi eredmény, mivel ez szociális ösztöndíj. 
 
OROSZ MIHÁLY: az 5. pont kivételével az elbírálási szempontok kötelező tartalmi elemei a 
pályázati kiírásnak. Amennyiben a Képviselő-testület az 5. pontot kiveszi az elbírálás szempontjai 
közül, nagyobb mozgástere lesz a döntés során. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ szavazásra tette azt a módosító javaslatot, miszerint az 5. pont kerüljön ki a 
bírálati szempontok közül. 
 
A Képviselő-testület 4 támogató szavazattal, 1 tartózkodás mellett az 5. pontot kivette a bírálati 
szempontokból. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 177/2013.(X.10.) Kt. számú határozata 
a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról és 
elbírálásának szempontjairól 

 
1. Kenderes Város Önkormányzata a határozat mellékleteiben rögzítettek szerint dönt a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi kiírásáról (1. sz. 
melléklet, 2. sz. melléklet,), valamint az elbírálás szempontjairól (3. sz. melléklet). 

 
2. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. 
 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 
 

 PÁDÁR LÁSZLÓNÉ a napirend kapcsán ismertette Lódi Mária levelét, aki megköszönte a 
Képviselő-testület támogatását, amelyet a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében nyújtott 
részére, és amely során elősegítették, hogy egy tudományos poszterben részt tudjon vállalni. Ez a 
poszter a 9. Európai Biofizikai Kongresszuson szerepelt Lisszabonban, ahol magyar és külföldi 
intézetek kutatócsoportjai adták elő tudományos eredményeiket. Ezek arra szolgálnak, hogy 
megmutassák más intézeteknek és más kutatócsoportoknak az eddig elért eredményeiket, illetve 
támpontot tudjanak adni egymásnak a későbbi kutatási irányvonalakkal kapcsolatban, ötleteket 
cseréljenek, új módszereket tanuljanak, amelyek hatékonyabbá tehetik későbbi munkájukat. Az 
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 eredmények bemutatása után köszönetet mondott mindazoknak, akik valamilyen módon 
segítséget nyújtottak számára. Úgy érzi, hogy köszönettel tartozik Kenderes Város 
Önkormányzatának, hogy megszavazták részére a Bursa Hungarica ösztöndíjat, mert ezzel az 
anyagi támogatással elősegítették, hogy a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetben tudja tölteni a 
szabadidejét, ahelyett, hogy diákmunkát kellett volna vállalnia. Hozzájárulhatott ahhoz a 
kutatáshoz, melyről sosem lehet tudni, mikor szolgálhat támpontként egy fontos klinikai 
kísérlethez, ahol már az emberek élete a tét. Megköszönte Kenderes Város Önkormányzatának, 
hogy megteremtették a hátteret, hogy részt vehessen a nemzetközi konferencián bemutatott 
kísérletsorozatban, így emelve Kenderes város hírnevét is. 

 
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 a Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő lángos büfé épület területére 
vonatkozó bérlő változásról 

 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: ismertette az Ani és Lánya Kft képviseletében eljáró Gál Sándorné 
bejelentését, miszerint a Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő lángos büfé épület részéről 
bérelt, önkormányzati tulajdonú területre szóló bérleti szerződését 2013. október 1. nappal 
felmondta. Az épület tulajdonosai Gál Sándor és Gál Sándorné ezzel egyidejűleg kérték a bérleti 
szerződés részükre történő megkötését 2013. október 1-től változatlan feltételek mellett.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának  178/2013. (X . 10.)  Kt. számú határozata 
a Kenderes, Petőfi út 61/A. szám alatt lévő lángos büfé épület  
területére vonatkozó bérlő változásról. 
 
               
Kenderes Város Önkormányzata Képviselő- testülete – mint a Kenderes 1081. hrsz.-ú terület 
tulajdonosa - a Kenderes, Petőfi út 61/A. szám alatt lévő lángos büfé épület által elfoglalt 
72,45 m2 területről bérleti szerződést köt 2013.október 01. naptól az épület tulajdonosaival 
Gál Sándor (Kenderes Szövetkezeti út 1.) és felesége Gál Sándorné ( 5310 Kisújszállás, Deák 
F. út 52.) szám alatti lakosokkal. 
A szerződéskötéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert 
 
Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
         2./ Polgármesteri  Hivatal Pénzügyi és városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
         3./ Ani és lánya Kft. 5331 Kenderes, Szövetkezeti út 1. 
         4./ Gál Sándor Kenderes Szövetkezeti út 1. 
         5./ Gál Sándorné 5310 Kisújszállás, Deák F. út 52. 

          
   é r t e s ü l n e k. 
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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 szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének 
biztosításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a belügyminiszter 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján lehetőség van 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtására. Az 
önkormányzatot terheli a tűzifa szállításának költsége, valamint a szükséges saját forrás 
biztosítása. Az elvégzett számítások alapján a saját erő 630 ezer Ft összegű, a szállítás 
költsége pedig 1 millió Ft 250 m3 fa beszerzése  esetén, amely azt jelenti hogy kb. 500 fő 
részesülhet  0,5 m3 mennyiségű tűzifában. Kéri a Képviselő-testület tagjainak véleményét, 
majd kéri, döntsenek a szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének 
biztosításáról. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot, annak ellenére, hogy tisztában 
van azzal, hogy az elmúlt évben milyen mélységű problémák származtak a tűzifaosztásból. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 500 emberen tudnak segíteni. Véleménye szerint 
ilyen mértékű szegénység, mint ami most van, az 50-es, 60-as években volt. Úgy véli, hogy az 
önkormányzatnak kötelessége is segíteni, főleg ha ilyen mértékű a támogatás. Az elmúlt év 
tapasztalata alapján javasolta, hogy a helyi újságban tájékoztassák a lakosságot erről a 
juttatásról.  
 
CSATÁRI LAJOS: egyetért azzal, hogy az önkormányzatnak élni kell a pályázati 
lehetőséggel. Az ellen mindig felszólal, hogy soha nem szabad túlzásba esni, akkor, amikor 
szegénységről beszélnek. Számtalanszor elmondta, hogy nem szabad valamit olyan korhoz 
hasonlítani, amit adott esetben valaki nem élt át. Az 50-es, 60-as évek más korszak volt, 
mások voltak az igények és a körülmények. Személy szerint ő tudja, hogy mi volt akkor, mert 
személyesen megtapasztalta. Sok területen jellemző a fekete munka aránya, a nettó jövedelem 
kimutatás sok esetben teljesen hamis, amelyet az egyik legnagyobb társadalmi problémának 
tekint. A maga részéről támogatja az elhangzott javaslatot, de azt határozottan visszautasítja, 
hogy az 50-es, 60-es évek szegénységéről beszéljenek. A szegénység definícióját vagy meg 
tudják állapítani pontosan, precízen, vagy ne is emlegessék. Azt elfogadja, hogy vannak 
hátrányos helyzetű emberek, akik anyagilag is hátrányos helyzetben vannak, de ne  állítsák be 
úgy Magyarországot, hogy itt a szegénység uralkodik. Az állam is megtesz mindent, hogy 
segítsen. Sokan büszkék lehetnek Magyarország teljesítményére. Végezetül felhívta a 
figyelmet arra, hogy az önkormányzati törvény egyértelműen megfogalmazza, hogy az 
állampolgárok kötelesek részt venni saját sorsuk jobbításában. Ha valaki szegénységről 
beszél, azt is meg kell vizsgálni, hogy az emberek hogyan teljesítik, azt, ami törvénybe van 
foglalva. 
 
BAKTAI KÁLMÁN  sajnálja, hogy képviselőtársából ekkora indulatot váltott ki hozzászólása. 
Azt gondolja, hogy neki személy szerint nagyobb rálátása van a szociális helyzetre, mint 
képviselőtársának. Ebben az esetben nemcsak a romákra kell gondolni, hanem a szegény 
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 magyar emberekre is. Az elszegényedés manapság már a közszférában is kézzel fogható, 
sajnálatos tény.  Állítja, hogy egyre többen éheznek, és nem csak romák. Kérte, hogy  
informálódjanak, beszélgessenek az emberekkel, hogy hogyan élnek. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ szubjektív fogalomnak tartja, hogy ki a szegény. Valóban sok a 
szegény ember, ugyanakkor munkája révén azt is látja, hogy cigarettára, drága 
mobiltelefonokra futja a gyerekeknek. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ úgy gondolja, hogy ezt a problémát nem itt fogják megoldani, csak 
hozzá tudnak járulni a megoldáshoz. Kenderes Város Önkormányzata minden lehetséges 
eszközével segít a rászorultakon, a fentieken túl sok más támogatási formával. Javasolta, hogy 
a szükséges összeget hagyja jóvá a testület. A gyakorlati végrehajtáshoz a későbbiekben a 
szociális rendeletet is módosítani kell.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 179/2013.(X.10.) Kt. számú határozata 
szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének biztosításáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy  
 a szociális célú tűzifa pályázat önerejét és szállítási költségét 1.630 ezer Ft 
 erejéig 2013. évi általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
 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. 
                                                                                              
 
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 téli foglalkoztatási program támogatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a tegnapi napon a téli foglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatón vettek 
részt jegyző úrral Karcagon. A Munkaügyi Központtól kapott információ szerint a 
településnek 215 főt kellene foglalkoztatni. Ez igen nagy terhet jelent az önkormányzat 
számára, de azt is nézték, hogy mit jelenthet ez az érintettek számára. A program 6 hónapos 
foglalkoztatást jelent, és főleg azt a réteget érinti, amely szociálisan rászorult. Az 
önkormányzat lehetőségeit számba véve úgy látja, hogy a téli foglalkoztatást abban az esetben 
tudják támogatni, ha a támogatás mértéke 100 %-os, és az adminisztrációs létszámból 
legalább 3 főt már november 1-től foglalkoztathatnak. Javasolta ilyen tartalmú határozat 
meghozatalát a program támogatásáról. 
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DR GASZPARJAN KAREN: a projekt indításáról nincs pontos információjuk. A programba 
bekapcsolódott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, amely 200 ember foglalkoztatását 
vállalta. A legújabb tájékoztatás szerint a települési önkormányzat fogja bonyolítani a 
foglalkoztatást. A 6 hónapos foglalkoztatás keretében képzésben is részt fognak venni a 
foglalkoztatottak. Kérte, hogy az elhangzott tartalmú határozatról döntsön a testület. 
Véleménye szerint sokat fog jelenteni az érintetteknek, hogy 6 hónapon keresztül képzésben 
fognak részt venni, dolgozni fognak, és munkabért kapnak a téli hónapokban.   
 
H o z z á s z ó l á s 
 
CSATÁRI LAJOS: véleménye szerint meg kell tenni mindent a foglalkoztatás érdekében. 
Ezek a törekvések is arra irányulnak, hogy minél több embernek tudjanak munkát adni. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 180/2013.(X.10.) Kt. számú határozata 
téli foglalkoztatási program támogatásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
 támogatja a téli foglalkoztatási programot abban az esetben, ha a támogatás 
 mértéke 100 %-os volumenű, és az adminisztratív létszámból minimum 3 főt 
            november 1-től foglalkoztathatunk. 
 
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./  Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                      3./  Karcagi Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetője, Karcag, 
                            Madarasi út 27. 
 
                            é r t e s ü l n e k. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirend, bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést 9 órakor 
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. október 10-én 8 
órakor tartott rendes, nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:          Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 10-i ülése 
napirendjének elfogadásáról          175/2013. 
 
1./ „Startmunka 2013. program beszerzései – IV. egyéb gépbeszerzések” 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           176/2013. 
 
2./ A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
     kiírásáról és elbírálásának szempontjairól       177/2013. 
 
3./ A Kenderes, Petőfi út 61/a szám alatt lévő lángos büfé épület területére 
     vonatkozó bérlő változásról         178/2013. 
 
4./ Szociális célú tűzifa pályázat önerejének és szállítási költségének  
     biztosításáról            179/2013. 
 
5./ Téli foglalkoztatási program támogatásáról       180/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 


