
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. október 24-én 16 
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: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. 
 
Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 181/2013.(X.24.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 24-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 
 
„Legszebb konyhakertek” program 2013. évi lezárásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: lezárult a „Legszebb konyhakertek” program bírálata. A programba a 
településről 8 fő jelentkezett, 1 fő mini, 7 fő pedig normál kategóriába. A Legszebb 
konyhakertek” program és pályázat célja egyfajta szemléletváltás, illetve átadás, amely 
ösztönzi a lakosokat arra, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és családjuk 
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 számára a konyhakerti zöldségeket. Úgy gondolja, hogy sikeres volt a pályázat, amely az 
öngondoskodás, önellátás fejlesztés terén is például szolgál az emberek számára. Elismerését 
fejezte ki a helyi pályázóknak, akik példáját remélhetőleg minél többen követni fogják. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ javasolta, hogy a helyi újságban tájékoztassák a lakosságot az elért 
eredményekről. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 182/2013.(X.24.) Kt. számú határozata 
„Legszebb konyhakertek 2013” program és pályázat lezárásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  
            „Legszebb konyhakertek 2013” évi programját lezárja. 
 A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a „ 
            Legszebb konyhakertek” országos programban részt vevő  
            helyi lakosoknak. 
 
 A verseny díjazottjai: 
            1./ Kun Luca 5331. Kenderes, Bocskai út 29.  
            2./ Koncz Tamás 5331. Kenderes, Felsőföldi út 1. 
            3./ Pádár János 5331. Kenderes, Virág út 7. 
            Különdíj: Rostás Aladárné Kenderes, Honvéd út 24.  
  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Hermann László program koordinátor 5331. Kenderes, Virág út 
                      3./ Díjazottak, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
 
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 „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 
ajánlattételi felhívás módosítására 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen. 
 
DR GASZPARJAN KAREN: a 2013-as Startmunka program keretén beül elnyert kiegészítő 
támogatásból beszerezni kívánt eszközök becsült értéke eléri a közbeszerzési törvény által 
meghatározott értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A Nemzeti 
értékhatárt meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra az ajánlattételi 
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 felhívásban módosításokat szükséges eszközölnünk. A módosítás az ajánlattételi határidő 
lejárata előtt lehetséges. A módosítás miatt az ajánlattételi határidő is módosul a módosított 
ajánlati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 183/2013.(X.24.) 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 ajánlattételi felhívás 
módosításáról  
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a határozat mellékletét képező 
módosított ajánlati felhívást. 

 
2. A Képviselő-testület az árajánlattételre felkért alábbi szervezeteknek 

ismételten megküldi a módosított dokumentumot. 
 

• 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. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 16 óra 15 perckor bezárta. 
 

Kmf. 
 

(:Pádár Lászlóné :)       (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester         jegyző 
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M U T A T Ó 
 
 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 24-i  
ülése napirendjének elfogadásáról      181/2013. 
 
1./ „Legszebb konyhakertek 2013” program és pályázat lezárásáról 182/2013. 
 
2./  „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 ajánlattételi felhívás módosításáról 183/2013. 
 
 
 
 
 
 
 


