
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Király 
Lászlóné, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Krokavecz László alpolgármester 
 
Bejelentéssel távol: Csatári Lajos önkormányzati képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol: ---- 
 
Jelen vannak továbbá: Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Darmosné 
Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, 1 fő bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A testületi ülés összehívása telefonon történt a 
napirendi pontok fontossága és sürgőssége miatt.  
Az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja: 1. napirendi pont a „Startmunka 
Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 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, 2. napirendi pont:  a „Startmunka Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 
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 szóló előterjesztés,  3. napirendi pont  a 
Nemzeti szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról,  4. napirendi 
pont: Kenderes, Damjanich 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem érkezett. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 109/2014.(VIII.25.)  Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25.-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 
„Startmunka Mintaprogram 2014 – Eszközbeszerzések” 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 kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  110/ 2014. (VIII.25.) Kt. számú  h a t á r o z a t a  
"Startmunka Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 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 Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 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.  
• OMV Hungária Kft 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 6-10 

V.em.5/A 
• 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. 
 

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  
a „Startmunka Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 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 szóló előterjesztés 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  111/2014. (VIII.25)  Kt. számú határozata 
"Startmunka Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések”  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, hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja és a 2014. 
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint módosítja  
 
2./ 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.  

 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
          2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
          3./ Süvegesné Bakondi Mária  Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
          4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 
 
               é r t e s ü l n e k. 
 

                           
                             111/2014. (VIII. 25) Kt. számú határozat melléklete 

 
Kenderes Város Önkormányzat 

2014. 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 

Mintaprogram 2014.”  
 

16.000000-
5 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2014.03.12. 2014.06.30. nem 



"Startmunka 
Mintaprogram 2014-
Eszközbeszerzések” 

16.000000-
5 

Nemzeti 

Hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

2014.08.25. 2014.12.31. nem 

 
 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

 
 
 

 

      

 III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

    
 
 

   

 
 
   
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  
Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásának napját szintén 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte 
ki. Előzetes egyeztetés alapján a bizottság elnökének Péter Lászlónét, tagjainak: Ugrai 
Szilviát, Ferenczi Mariannt, valamint  póttagoknak Pardi Attilát és Mikola Editet javasolja.  
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta. 
 
Kenderes Város Önkormányzatának   112/2014.(VIII.25.) Kt. számú határozata 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló  

2013. évi XXXVI törvény 24. §-a  értelmében a Helyi Választási Iroda  
vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választja meg a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak:    

 
800. számú szavazókör címe: Szent István út 33. (Művelődési Ház) 
 
Tagok: Péter Lászlóné Kenderes, Szent István út 21. 

 Ugrai Szilvia Kenderes, Vörösmarty út 2. 
 Ferenczi Mariann Kenderes, Zrínyi M. út 28. 

Póttagok:  Pardi Attila   Kenderes,  Bocskai  út 27. 
 Mikola Edit  Kenderes, Ifjúság út 15. 
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               Erről: 1./ Dr. Gaszparjan Karen  Helyi Választási Iroda vezetője, Helyben  
                                    2./ Szavazatszámláló Bizottság tagjai, 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 
Kenderes, Damjanich út  35.  szám alatti ingatlan megvásárlásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy eladó a Damjanich út 35. szám alatt lévő ingatlan.  
Tárgyalást folytatott az eladóval, ha az önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy megvásárolja 
az ingatlant, egy összegű kifizetés esetén a vételár 700. 000.-Ft.   Kérte a Képviselő-testületet, 
döntsenek az ingatlan megvásárlásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának    113/2014. (VIII.25.) Kt. számú határozata 
a Kenderes, Damjanich út 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról  
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
 szándékát, hogy  megvásárolja a Kenderes  124 helyrajzi számon szereplő,              
 896  m² területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 
            700.000.- Ft, azaz  hétszáz-ezer forint összegben.    
 A Képviselő-testület a  vételár összegét a 2014. évi költségvetési tartalék terhére  

biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az adás-vételi  
szerződés aláírására.  

  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben  
           2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben  
                      3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának  
                           vezetője, Helyben  
                       é r t e s ü l n e k.  
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más napirendi pont nem volt, az ülést 15.20-kor bezárta.  
 
 
 
 
          K m f.  
 
 
 
 
(: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. augusztus 25-én 15 
órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 
 
 

Napirend:                                          Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i  
ülése napirendjének elfogadásáról                     109/2014 
 
1./ „Startmunka Mintaprogram 2014-eszközbeszerzések” tárgyú árubeszerzésre  
       irányuló a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a.) pontja alapján Nemzeti értékhatárt  
       meghaladó hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra készített  
       ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatára felkért szervezetek kiválasztásáról  110/2014 
 
 2./ „Startmunka Mintaprogram 2014-Eszközbeszerzések” 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         111 /2014 
 
3./   Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak 
       megválasztásáról            112/2014  
 
4./   Kenderes, Damjanich út 35. szám alatti ingatlan megvásárlásáról                       113/2014 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


