
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. június 10-én 15 óra 
30 perckor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Barta Zsuzsanna, Veresné Nagy Margit 
önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester. – 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán, Csatári Lajos, Király Lászlóné 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Orosz Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné 
jegyzőkönyvvezető. – 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 4 
fő van jelen, 3 fő bejelentéssel távol, az ülés határozatképes. 
Az ülést telefonon hívta össze a napirend sürgőssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendi pont megtárgyalását: 
 
1./ Előterjesztés „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, 
szolgáltatás megrendelésére 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 
 
Kérte, akinek van más javaslata, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 68/2014.(VI.10.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 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 Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, 
szolgáltatás megrendelésére 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 kérdés, hozzászólás nem volt. 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 69/2014.(VI.10.) Kt. számú határozata 
„Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési 
szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, 
szolgáltatás megrendelésére 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 
 
1. „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági települési 
    szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása” tárgyú, 
    szolgáltatás megrendelésére 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: 
 
- Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft 

5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74. 
E-mail: varosgazdalkodas@kjvgkft.hu 
 

- Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft 
      5420 Túrkeve, Kinizsi út 51. 
      E-mail: varosgondnokság.turkeve@gmail.com 
 
- MVK Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft 
- 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor út 25. 
- E-mail: szaloki.anna@mvkmezotur.hu 
 
3. A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, valamint Bakos 
Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki. 
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4. Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét a határozat melléklete szerint módosítja. 
 
Erről értesül: 
1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
4./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 

 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mivel más bejelentés nem volt, az ülést 15 óra 55 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 2014. június 10-én 15 óra 
30 perckor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. – 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:                   Szám: 
 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 10-i  
ülése napirendjének elfogadásáról            68/2014. 
 
1./ „Kenderes Város Önkormányzat közigazgatási területén a lakossági 
     település szilárd hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, 
     ártalmatlanítása” tárgyú, szolgáltatás megrendelésére 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             69/2014. 


