
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. március 8-án 13 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán képviselő 
 
Bejelentés nélkül távol: – 
 
Jelen vannak továbbá: Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Orosz Mihály aljegyző, Dr Gaszparjan Karen jegyző, 
Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős 
testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. 
 
 Javasolta a meghívón szereplő  napirendi pontok megtárgyalását: 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendeket illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  37/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 8-i ülése 
napirendjének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pádár Lászlóné 
            polgármester napirendre tett javaslatát elfogadta. 
 
  
 Erről: 1./ Képviselő-testület 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 
 
Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat és a Fémmalom Kft közötti bérleti előszerződés 
jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület 34/2016.(II.29.) Kt. számú határozatával  
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döntött az önkormányzat és  a Fémmalom Kft közötti, munkahelyteremtés céljából létrejövő 
együttműködésről szóló szándéknyilatkozatról, amely alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 
0571/2 helyrajzi számú ipari területet hosszú távú bérleti jog keretében biztosítja a Fémmalom Kft 
részére feldolgozó üzem létesítéséhez. Javasolta a Fémmalom Kft-vel bérleti előszerződés 
megkötését a beterjesztett formában. A bérleti előszerződés tartalmazza, hogy az ingatlant 15 éves 
időtartamra veszi bérbe a cég, színesfém darálóüzem létesítésére. A 15 éves időtartam a végleges 
bérleti szerződés kezdetétől kezdőik. A bérleti díj összegét közösen 262.466 Ft/hó+v ÁFA, évi 
3.149.600 ft+ ÁFA összegben jelölik meg. A bérleti előszerződés tartalmazza, hogy a 
létesítményben induló létszámként 10-12 főt alkalmaznak, amely a termelés beindulása után 
bővülhet. Rögzítik, hogy amennyiben a bérlő nem szerzi meg 2016. december 31-ig a szükséges 
engedélyeket a létesítmény felépítésére, úgy az előszerződés megszűnik. A végleges bérleti 
szerződést az összes engedélyező hatóság hozzájárulása után fogja jóváhagyni a testület. 
 
Kérdést tett fel Kocsmár Gyula képviselő. 
 
KOCSMÁR GYULA képviselő érdeklődött, hogy amennyiben az infrastruktúra kiépítése többe 
kerül, mint amennyi a bérleti díj összege, azt az önkormányzatnak ki kell-e fizetnie? 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: nem kell kifizetni. Az előszerződés 4. pontja tartalmazza, 
hogy a felek megállapodnak abban, hogy a 15 éves időtartamra eső bérleti díjat meghaladó 
infrastruktúra felépítésének költségére a bérlő nem tarthat igényt. A végleges szerződés csak az 
engedélyek megszerzése után kerül a testület elé jóváhagyásra. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 38/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat és a Fémmalom Kft közötti bérleti előszerződés  
jóváhagyásáról 
 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az 
 önkormányzat és a Fémmalom Kft (1221 Budapest, Késmárki utca 14. 
 képviseli: Drávai Tibor ügyvezető), között létrejövő bérleti előszerződést 
 az önkormányzat tulajdonát képező 0571/2 hrsz. nyilvántartott, 2 hektár 1668 m2 
 nagyságú ipari ingatlan bérbeadásáról színesfém darálóüzem létesítésére, 15 éves 
 időtartamra, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a bérleti  
 előszerződés aláírására. 
  
 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                      2./ Fémmalom Kft 1221 Budapest,Késmárki utca 14. 
                      3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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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 Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okiratának módosításáról 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Kenderesi Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 
szükséges, mivel módosult az intézmény elnevezése és több kormányzati funkció is. Javasolta a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő 
egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzatának  39/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának 
módosításáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
alapító okiratát a jegyzőkönyv mellékletét képező 518/2016. számú Módosító okiratban foglaltak 
alapján módosítja. A módosító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
napjától kell alkalmazni. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
            2./ Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
                 intézményvezetője Kenderes, Szent István út 58. 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága  
                 5000 Szolnok, Magyar út 8. 
 
      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 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(III.9.) 
önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról szóló 
rendelet-tervezet azért került a testület elé beterjesztésre, mivel április 1-től csökkenteni kívánják a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjait, amelyhez csökkenteni kell az élelmezési 
nyersanyagköltség és rezsiköltséget is. 
Javasolta a rendelet megalkotását a beterjesztett formában. 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
3/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete 

 
az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 

 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2016. március 8. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
  polgármester        jegyző 
 
 
4. n a p i r e n d i   p o n t  m e g t á r g y a l ás a 
 
Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.(III.9.) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. 
 
SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási 
Osztályának vezetője: a térítési díjat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál kell 
megállapítani. A személyi térítési díj legalacsonyabb összege változatlan marad, a következő 
kategóriában 330 Ft/nap összegű a térítési díj, amelyhez az önkormányzat 75 Ft támogatást ad 
naponta. A legmagasabb személyi térítési díjat azok fizetik, akiknek a családjában az egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja, amely 405 Ft/nap. A szállítási díj, és a fizetős 
házi segítségnyújtás díja változatlan marad. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet   
alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
4/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2016. március 8. 
 
 
(:Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
 
  polgármester        jegyző 
 
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 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program kiírásra a 
pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő 
 
A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. 
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a Képviselő-testület 31/2016.(II.29.) Kt. számú határozatában döntött 
arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program kiírásaira az 
önkormányzat hét pályázatot kíván benyújtani. A pályázat előkészítői feladatok ellátására három 
szervezettől kértek árajánlatokat. 
Az árajánlatok beérkeztek, amelyeket részletesen ismertetett. A testület úgy foglalt állást, hogy 
minden esetben a legalacsonyabb árat adó ajánlatot fogadja el az alábbiak szerint: 
 
a.) TOP-2.1.2-15 
Zöld város kialakítása 
 (Beadás: 2016.02.25 - 2016.09.30.) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának. 40/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
TOP-2.1.2-15 
Zöld város kialakítása 
 (Beadás: 2016.02.25 - 2016.09.30.) 
 
kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával a Forensys Kommunikációs Tanácsadó Kft  
(4400 Nyíregyháza, Toldi út 60. V/46.) bízza meg, bruttó 5.080 ezer Ft összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
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 szerződés aláírására.  
 Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
            4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
b.) 
 
TOP-4.1.1-15 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 41/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
TOP-4.1.1-15 
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza meg bruttó 381 ezer Ft 
összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  
 
Erről értesül:             1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
            4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
c.) 
 
TOP-4.2.1-15 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.08 - 2016.04.29.) 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 42/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
TOP-4.2.1-15 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.08 - 2016.04.29.) 
 
kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza meg, bruttó 762 ezer Ft 
összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  
 
Erről értesül:             1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
            4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
d.) 
 
TOP-3.2.1-15 
Kenderes közintézményeinek energetikai korszerűsítése  
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 43/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
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1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
TOP-3.2.1-15 
Kenderes közintézményeinek energetikai korszerűsítése  
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza meg bruttó 4.191 ezer Ft 
összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  
 
Erről értesül:             1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
            4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
e.) 
 
TOP-2.1.3-15 
Kenderes komplex belvízelvezető rendszerének fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 44/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
TOP-2.1.3-15 
Kenderes komplex belvízelvezető rendszerének fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza meg, bruttó 3.175 ezer Ft 
összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  
Erről értesül:             1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
            4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
f.) 
 
 

TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása és korszerűsítése 
(Beadás: 2016.03.21 - 2016.05.23.) 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 45/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 

TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása és korszerűsítése 
(Beadás: 2016.03.21 - 2016.05.23.) 

 

kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza 
meg, 1.450.500 ,- forint összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 

szerződés aláírására.  

 

 Erről értesül:            1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                  4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
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g.) 

 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  

(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.) 

 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Kenderes Város Önkormányzatának 46/2016.(III.8.) Kt. számú határozata  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  
(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.) 

 

kiírás pályázat előkészítői feladatainak ellátásával Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) -t bízza 
meg, 2.921 ezer Ft bruttó összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 

szerződés aláírására. 

 
 Erről értesül:            1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                  4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 

Dr Bencze Miklós képviselő 13 óra 45 perckor eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 5 
fő. 

 
6. 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív program kiírásra a 
tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról   
 
OROSZ MIHÁLY aljegyző: a Képviselő-testület 31/2016.(II.29.) Kt. számú határozatában döntött 
arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program kiírásaira az  
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önkormányzat hét pályázatot kíván benyújtani. A tervezői feladatok ellátására három szervezettől 
kértek árajánlatokat. 
Az árajánlatok beérkeztek, amelyeket részletesen ismertetett. A testület úgy foglalt állást, hogy 
minden esetben a legalacsonyabb árat adó ajánlatot fogadja el az alábbiak szerint: 
 
 
a.) 
TOP-2.1.3-15 Kenderes komplex 

belvízelvezető rendszerének 
fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 
2016.09.15.) 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 47/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 
TOP-2.1.3-15 
Kenderes komplex belvízelvezető rendszerének fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
 
kiírás tervezői feladatainak ellátásával  a Katona Mérnöki Szolgáltató Kft 5000 Szolnok, Hold út 
31) bízza meg bruttó 7.239 ezer Ft összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  
 
 Erről értesül:            1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                  4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 
b.) 
 

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 48/2016-(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  
 

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 

 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg, bruttó 609.600 Ft összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 

szerződés aláírására.  
 Erről értesül:            1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                       2./         Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                  3./         Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                  4./          Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

c.) 

 
TOP-3.2.1-15 Kenderes közintézményeinek 

energetikai korszerűsítése  
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 

 

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

 
Kenderes Város Önkormányzatának 49/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
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1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TOP-3.2.1-15 Kenderes közintézményeinek 

energetikai korszerűsítése  
(Beadás: 2016.02.15 - 2016.09.15.) 

 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg, bruttó 9.779 ezer Ft összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 

szerződés aláírására.  

 
       Erről értesül:            1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                             2./   Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                        3./   Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                        4./   Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

d.) 

 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  

(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.) 
 

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

 
Kenderes Város Önkormányzatának 50/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés  

(Beadás: 2016.02.29 - 2016.05.23.) 
 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg, bruttó 6. 858 ezer Ft összegben. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 



3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására. 

  
       Erről értesül:  
                                       1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                            2./    Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                       3./    Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                       4./    Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

 

e.) 
TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása és korszerűsítése 

(Beadás: 2016.03.21 - 2016.05.23.) 

 

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

 
Kenderes Város Önkormányzatának 51/2016.(III.8.) Kt. számú határozata  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítása és korszerűsítése 

(Beadás: 2016.03.21 - 2016.05.23.) 
 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg. Bruttó 3.429 ezer Ft összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  

 
  Erről értesül:  
                                       1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                            2./    Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                       3./    Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                       4./    Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
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f.) 

 
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 



infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.08 - 2016.04.29.) 

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

Kenderes Város Önkormányzatának 52/2016.(III. 8.) Kt. számú határozata  

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 
(Beadás: 2016.02.08 - 2016.04.29.) 

 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg bruttó 1.651 ezer Ft összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására. 

  Erről értesül:  
                                       1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                            2./    Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                       3./    Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                       4./    Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 

 

g.) 
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 

 (Beadás: 2016.02.25 - 2016.09.30.) 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 53/2016.(III.8.) Kt. számú határozata  
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program jelen határozatban szereplő 
kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevő kiválasztásáról 
 



Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 

határozatot hozta: 

 
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása 

 (Beadás: 2016.02.25 - 2016.09.30.) 
 

kiírás tervezői feladatainak ellátásával Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnökiroda 
Kft. ( 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)-t bízza meg, bruttó 177.800 Ft összegben. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a 
szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő céggel kötendő 
szerződés aláírására.  

  Erről értesül:  
                                       1./ Pádár Lászlóné polgármester Helyben 
                            2./    Dr. Gaszparjan Karen jegyző,Helyben 
                                       3./    Orosz Mihály aljegyző, Helyben 
                                       4./    Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 

7. 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 Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 

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

Kenderes Város Önkormányzatának 54/2016.(III.8.) K. számú határozata                                                            
Kenderes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
            2016. március 8-tól hatályos Közbeszerzési Szabályzatát 
 a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
 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. 
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8. 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 közfoglalkoztatási „Startmunka” mezőgazdasági program a 
Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a 
bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról 



 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 55/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági programnak a Kbt. 113. § 
(1)bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról és a bírálóbizottság tagjainak 
kiválasztásáról 

 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 
1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött 
arról, Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött 
arról, hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

2./ A Képviselő-testület a bírálóbizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak 
Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, Orosz Mihály aljegyzőt, 
valamint Bakos Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.  
 
Erről értesül:   

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

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

9. 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 Önkormányzata 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának  56/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta 
 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét, a jegyzőkönyv melléklete 
 szerinti tartalommal. 
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 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. 
 
10.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 közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági program a Kbt. 
113 § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívás elfogadására 
 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 57/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági programnak a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásához készített ajánlati felhívás elfogadásáról. 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi határozatát alkotja meg: 
 

Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági programnak a Kbt. 113. 
§ (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlati felhívást és 
dokumentációt a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
                     Erről értesül:   

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

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

11. 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 polgármester:a Kenderesi Gazdakör azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy 50 ezer Ft támogatást kérjen a 2016. március 12-én megrendezésre kerülő 
Böllérfesztiválon való részvételükhöz. Szeretnének a versenyre benevezni, így is ismertebbé  tenni a 
város. A rendezvényen való részvétel költségét teljes mértékben nem tudják kifizetni, így az 
önkormányzat segítéségét kérik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 58/2016.(III.8.) Kt. számú határozata 
a Kenderesi Gazdakör részére biztosított támogatásról 
 
 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 



 a Kenderesi Gazdakör részére 50 ezer Ft támogatást biztosít 2016. évi 
 költségvetése terhére az Abádszalóki böllérfesztiválon való részvétel 
 költségeihez. 
 
 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. 
 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirend, bejelentés, kérdés, nem volt, az ülést 14 
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-testülete 2016. március 8-án 13 órakor tartott 
rendkívüli, nyílt ülésén.- 



 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 8-i 
ülése napirendjének elfogadásáról          37/2016. 
 
1./ Kenderes Városi Önkormányzat és a Fémmalom Kft közötti bérleti 
     előszerződés jóváhagyásáról          38/2016. 
 
2./ A Kenderesi Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti  
     Szolgálat alapító okiratának módosításáról        39/2016. 
 
3./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     3/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség  
     megállapításáról 
 
4./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
     4/2016.(III.9.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
     nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
     térítési díjakról 
 
5./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program  
     kiírásra a pályázat előkészítői feladatok ellátására ajánlattevők  
     kiválasztásáról                                                                                              40/2016- 
                                                                                                                           46/2016. 
 
6./ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Operatív Program  
     kiírásra a tervezői feladatok ellátására ajánlattevők  
     kiválasztásáról             47/2016. - 
                                                                                                                           53/2016. 
 
7./ Kenderes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
     elfogadásáról             54/2016. 
 
8./ Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági 
     programnak a  Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás  
     megindításáról és a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról                      55/2016. 
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Napirend:        Szám: 

 



9./ Kenderes Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó 
      Közbeszerzési tervének elfogadásáról                                                    56/2016. 
 
10/ Kenderes Város közfoglalkoztatási startmunka mezőgazdasági 
      programnak  a Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti közbeszerzési 
      eljárásához készített ajánlati felhívás elfogadásáról                               57/2016. 
 
11./ A Kenderesi Gazdakör részére biztosított támogatásról                       58/2016. 
       
     


