
 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 7-én 11 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 

 
Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Ács Andrea Éva, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, 
Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. - 
 
Bejelentéssel távol: Bodor Tamás képviselő. - 
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Koncz Éva aljegyző, Dr Kui Gábor közbeszerzési szakjogász, 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. 
Az ülést telefonon hívta össze a napirendek sürgőssége és fontossága miatt. 
 
Javasolta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./„Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális fejlesztése”tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás 
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok 
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
2./ Előterjesztés a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés 
megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére-II” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési 
eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási 
dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
3./ 2019. évi járási startmunka programok programterveinek és a kérelmek  
benyújtásának támogatásáról 
 
4./ Előterjesztés a Vasutas Települések Szövetségéből történő kilépésről 
 
5./ Előterjesztés „Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója” Európai Uniós  
     pályázat benyújtásáról 
 
6./ Közvilágítás korszerűsítése tárgyában létrejövő háromoldalú együttműködési  
     megállapodás jóváhagyásáról 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetően, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat  211/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 7-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
            Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Erről: 1./ Kenderes Városi 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 ár g y a l á s a 
Előterjesztés a „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a 
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési 
eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett dr Kui Gábor közbeszerzési szakjogász. 
 
DR KUI GÁBOR közbeszerzési szakjogász:a közbeszerzési bírálóbizottság az elmúlt időszakban 
több alkalommal ülésezett. Munkája során összegezte a műszaki terveket, számba vette és – a 
céginformációk alapján - kialakította  a lehetséges ajánlattevők körét. A cégek vizsgálatánál 
körültekintően és szigorúan járt el. Az előterjesztésben foglaltak szerint 7 gazdasági szereplőt 
javasolnak az eljárásba vonni, az EKR-en keresztül történő meghívással. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

  
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvasta a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva:        igen 
Baktai Kálmán:          igen 
Dr Bencze Miklós: igen 
Pádár Lászlóné: igen 
Tóth Tiborné:  igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
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Kenderes Városi Önkormányzat 212/2018.(XII.7.) Kt. számú határozata 
a „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás 
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok 
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Ajánlatkérő az „Kenderesi Ipartelep infrastrukturális fejlesztése” projekthez tervezői költségbecslést 
készítetett, a becsült költség meghatározására. A rendelkezésre álló forrást a TOP-1.1.1-16-JN1-
2017-0009 pályázat kerete biztosítja. Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését 
követő kötelezettségek vizsgálata alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke (nettó): 
I rész becsült költsége (áfa nélküli összeg): 86.270.605 Ft. 
II. rész becsült költsége (áfa nélküli összeg): 70.703.095 Ft 
 
Összesen: 
Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális fejlesztése: 156.973.700 Ft  
Önkormányzati hozzájárulás: 0 Ft. 
Becsült költség összesen: 156.973.700 Ft. 
 
1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendeket 
alakítja ki: 
 
Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális felújítása eljárás esetében javasolt a Kbt. 115. § szerinti 
minimum 5 gazdasági szereplő meghívásával megindított eljárást lefolytatni, nyílt eljárásban. 
         
1.3. Közbeszerzési Terv elfogadása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési tervbe az alábbi adatokkal veszi fel a közbeszerzési eljárást: 

 Kenderesi Ipartelep infrastrukturális fejlesztése: megindítása 2018. 4. negyedév; 
eljárásrendje: nemzeti eljárásrend; eljárás fajtája: 115. § szerinti nyílt eljárás, tervezett 
befejezési határidő 2019. 4. negyedév. 

 
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testülete a „Kenderesi Ipartelep infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
eljárást az 1.7. pont szerinti gazdasági szereplők meghívásával megindítja. 
 
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a fedezetet a TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00009 „Kenderesi Ipartelep 
infrastrukturális fejlesztése” keretből biztosítja. A támogatás intenzitása 100 %. 
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1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 

 
A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja: (Ajánlattételi Felhívás, 
Ajánlattételi Dokumentáció melynek része: a Szerződéstervezet, Műszaki dokumentáció, 
Iratminták) 
 
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A „Kenderesi Ipartelep infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 
gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni, az EKR-en keresztül történő meghívással:  
 

1. Kunhegyesi Építők Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.) 
2. LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (5322 Tiszaszentimre, Ív u. 

14.) 
3. Lisznyai Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (5420 Túrkeve, Szabadság u. 7.) 
4. BBB-Glas Kft. (5400 Mezőtúr, Szolnoki út 3.) 
5. Krupatechnika Kft. (5231 Fegyvernek, Ady E. u. 13/a.) 
6. Process Europe Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 24.) 
7. LADEX Trans Kft. (1157 Budapest, Nyírpalota út 5. földszint 2.) 

 
1.8. Tervezett ütemezés: 
 
Az eljárás tervezett ütemezése a következő: 
Eljárás megindítása – EKR rendszeren történő rögzítés, regisztrációs díj befizetése és a gazdasági 
szereplők meghívása:    2018. december 12-ig. 
 
Az eljárás ajánlatainak bontása:   2018. december 28. 8.00 óra 
Az ajánlatok első körös bírálata:   2019. január 8-ig 
Alkalmassági iratok bekérése:   2019. január 15-ig 
Döntés az eljárás eredményéről:   2019. január 25-ig  
Szerződéskötés:     2019. február 2. hetében 
 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 

 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 
4./ Dr. Kui Gábor 5310 Kisújszállás, Szabadság téri ltp. 4/A.  

 

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 TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés 
megvalósítása a kenderesi Központi konyha részére-II” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzési körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a 
közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési 
eljárási dokumentumok elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
Szóbeli kiegészítést tett Dr Gaszparjan Karen jegyző. 
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DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a bírálóbizottság legutóbbi ülésén tárgyalta a napirendet. 
Sikerült meghatározni azokat a feltételeket, amely alapján nyílt eljárásban, három gazdasági 
szereplő bevonásával indulhat az eljárás. Két ajánlati részre kérnek ajánlatot, rendezvénysátorra és 
kiegészítőkre, valamint fogyóeszközök beszerzésére.A bírálóbizottság javasolta a Képviselő-
testületnek az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte név szerint szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Dr Gaszparjan Karen jegyző felolvasta a képviselők nevét és kéri szavazatukat: 
 
Ács Andrea Éva:        igen 
Baktai Kálmán:          igen 
Dr Bencze Miklós: igen 
Pádár Lászlóné: igen 
Tóth Tiborné:  igen 
Veresné Nagy Margit:igen 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete név szerinti szavazással, 6 fő egyhangú 
szavazatával az alábbi határozatot hozta: 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat 213/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
a TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, „Eszközbeszerzés megvalósítása a 
kenderesi Központi konyha részére-II” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról, a közbeszerzési eljárás 
megindításának elhatározásáról, a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok 
elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen az 
alábbiak szerint dönt: 
 
1.1. Beszerzés becsült értékének meghatározása: 
  
A Képviselő-testület az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának vizsgálatával 
megállapította a beszerzés becsült értékét az alábbiak szerint: 
 
Az egybeszámítási és a részekre bontás tilalmának elemzését követő kötelezettségek vizsgálata 
alapján a beszerzés becsült értéke (nettó): 
 
Árubeszerzési tevékenységhez kapcsolódó nettó költségek: 

 ajánlati rész: Rendezvénysátor és kiegészítők:   4.751.833.- HUF 
 ajánlati rész: Fogyóeszközök      2.947.106.- HUF 

_________________________________________________________________________ 
 Mindösszesen önálló nettó becsült érték:      7.698.939.- HUF 
 Egybeszámítás utáni nettó becsült érték:    46.820.611.- HUF 
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1.2. A Képviselő-testület megvizsgálta az eljárási körülményeket és az alábbi eljárásrendet 
alakítja ki: 
 
A Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás.  
 
1.3. Közbeszerzési Terv módosítása (beszerzés felvétele) 
 
A Képviselő-testület a csatolt melléklet szerint módosítja a közbeszerzési tervet és az eljárást 
felveszi a fenti becsült költséggel.  
 
1. 4. Közbeszerzési eljárás megindításának elhatározása  

 
A Képviselő-testülete a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 

 
1.5. Fedezet biztosítása (forrásmegjelölés)  

 
A Képviselő-testület a következőkben jelöli meg az eljárás forrását: TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00024 
pályázat 100% intenzitással, valamint önerő bevonásával, az önerő nettó mértéke összesen 406.726 
Ft. A fedezet az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.  

 

1.6.Közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadása 
 

A Képviselő testület a mellékelt közbeszerzési iratokat elfogadja : Ajánlattételi Felhívás I. kötet, 
Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció, árazatlan 
költségvetés, valamint az összefoglaló tájékoztató. 
 
1.7. Bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztása 

 
A Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplőket kívánja az eljárásba bevonni:  
 
1.  Kappa HV  5000 Szolnok, Uszály u. 22..   info@kappahv.hu 
2. ATInox Plusz Kft. 3524 Miskolc, Mednyánszky út 12. 4/1.  iroda@atinox.hu 
3.  ACID-Proof Kft.  5000 Szolnok, Edit út 2.   acid-proof@gmail.com 
 
Erről értesül:   

1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
 3./ Koncz Éva aljegyző, Helyben 

4./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 103. 
 

3. n a p i r e n d i  p o n t  me g t á r g y a l á s a 
Előterjesztés 2019. évi járási startmunka programok programterveinek és a kérelmek  
benyújtásának támogatásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a Képviselő-testület döntése szükséges a 2019. évi járási 
startmunka programok programterveinek és a kérelmek benyújtásának támogatásáról, - 
programelemenként nevesítve-, illetve arról, hogy pozitív elbírálás esetén a Képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.  2019-ben  64 fő 
foglalkoztatását támogatják, amely lényegesen alacsonyabb a korábbi évekhez képest.  
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A jövő évben a mezőgazdasági programban 34 fő, térkőgyártásra 5 fő, közterületfenntartási 
feladatokra 25 fő foglalkoztatását tervezik. Bízik benne, hogy a programokat fel tudják tölteni. 
Kérte, döntsenek a programban való részvételről. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BAKTAI KÁLMÁN képviselő:korábban az volt a tendencia, hogy folyamatosan építik le a 
közmunkaprogramot annak szellemében, hogy többen helyezkedjenek el a versenyszférában. 
Érdeklődött, hogy ez a tendencia a jövő évben is folytatódni fog? 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: igen, a jövő évben  lényegesen kevesebb lesz a közmunkaprogramba 
bevonható személyek száma, mint az elmúlt években volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 214/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
2019. évi járási startmunka programok programterveinek és a kérelmek  
benyújtásának támogatásáról 
 

        Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 2019. évi 
        járási startmunka program programterveit az alábbiak szerint: 
     
        Mezőgazdasági program: 34 fő 
        Térkőgyártás: 5 fő 
        Közterületfenntartás: 25 fő 
 

        A Képviselő-testület támogatja a kérelmek benyújtását, és  döntött  
        arról, hogy pozitív elbírálás esetén támogatja az esetlegesen szükséges  
        közbeszerzési eljárások megindítását. 
   
        Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                  2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 
                  3./ Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetője, Helyben 
                  4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 
 
                       é r t e s ü l n e k. 
 
4. n ap i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l ás a 
a Vasutas Települések Szövetségéből történő kilépésről 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: indítványozta a Vasutas Települések Szövetségéből történő 
kilépést. A Vasutas Települések Szövetsége Alapszabálya szerint a tagsági viszony megszüntetésére 
december 31. napjával van lehetőség, de a tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a 
tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A 
tagdíj mértéke 1-1250 lakónépesség számig 6 ezer Ft/év.Javasolta a Szövetségből történő kilépést. 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 215/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
a Vasutas Települések Szövetségből történő kilépésről 
 
 Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
            2018. december 31-i napjával kilép a Vasutas Települések Szövetségéből. 
          
            Erről: 1./ Vasutas Települések Szövetsége 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
                      2./ Képviselő-testület tagjai, 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 „Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója” 
Európai Uniós pályázatról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: az önkormányzatok részére kiírt uniós pályázat célja  a testvér- 
és partnertelepülések polgárainak találkozójának támogatása. Felkérte jegyző urat, ismertesse  a 
pályázati lehetőséget. 
 
DR GASZPARJAN KAREN jegyző: a polgárok mozgósítása helyi és uniós szinteken az európai 
uniós politikai intézkedések megvitatására ad lehetőséget, ezzel is elősegítve a polgári részvételt az 
európai uniós döntéshozatali folyamatokban, és lehetőséget kínál a társadalmi szerepvállalás 
erősítésére és az önkéntesség népszerűsítésére európai uniós szinten. A támogatás összege 10 ezer 
euró, támogatási intenzitása 100 %. A pályázat benyújtási határideje 2019. február l, a 
megvalósítási időszak 2019. július 1-2020 március 31. közötti időszak. 
A pályázat elkészítésének és online benyújtásának díja 85 ezer Ft, amely az önkormányzatot terheli. 
Javasolta a pályázat benyújtását, amely -amennyiben sikeres lesz,- biztosíthatja a testvértelepülések 
meghívását a Gesztenyefesztiválra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 216/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója Európai Uniós pályázatról 
 
         Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió által 
        kiírt Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója Európai Uniós  
        pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött hogy pályázatot nyújt 
        be a 2019. augusztusában megrendezésre kerülő testvértelepüési találkozó  
        lebonyolítására  10.000 euró összegben. 
        A Képviselő-testület a pályázat elkészítésének és online benyújtásának díját, 
        85.000 Ft-ot 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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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. 
 
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 közvilágítás korszerűsítése tárgyában létrejövő háromoldalú együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester:a világításkorszerűsítést elnyerő cég, a Prime Energy 
Management Kft-t hiánypótlásra kérte fel az Unicredit Bank Hungary Zrt , mint hitelező. 
Háromoldalú együttműködési megállapodást kell becsatolniuk ahhoz, hogy az általuk igényelt – a 
korszerűsítéshez kapcsolódó – hitelfelvételt el tudják bírálni. 
A háromoldalú együttműködési megállapodás aláírásához a polgármester felhatalmazása szükséges 
a  Képviselő-testület részéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat 217/2018.(XII. 7.) Kt. számú határozata 
Közvilágítás korszerűsítése tárgyában létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 
 
      Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta 
      Kenderes Városi Önkormányzat, a Prime Energy Management Kft (1223 Budapest,  
      Kelenvölgyi út 37.), valamint az Unicredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest,  
      Szabadság tér 5- 6) közöttt létrejövő háromoldalú együttműködési megállapodást  
       Kenderes város közvilágítás korszerűsítésének tárgyában, a jegyzőkönyv 
       melléklete szerinti tartalommal. 
      A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert a háromoldalú  
      együttműködési megállapodás aláírására 
 
      Erről:  1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 
                 2./ Prime Energy Management Kft (1223 Budapest, Kelenvölgyi út 37.) 
                 3./ Unicredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5- 6.) 
 
              é r t e sü l n e k. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: kérte, akinek közérdekű kérdése, hozzászólása, bejelentése 
van, tegye meg. 
 
TÓTH TIBORNÉ alpolgármester: érdeklődött, hogy a bánhalmi lakosok panaszos ügyében 
sikerült-e előre lépni? 
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PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: igen, egyeztettek a jogi képviselővel, a visszajelzésére várnak. 
 
ÁCS ANDREA ÉVA képviselő:a múlt héten részt vett Kisújszálláson, az Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság közgyűlésén. A közgyűlésen  elfogadták az egyesület beszámolóját.  A Művelődési 
Házban jelenleg tart egy alapkompetencia képzés közmunkások részére a Karekter Oktatási 
Központ munkatársainak közreműködésével, A központ munkatársainak nagyon pozitív 
véleményük van a részvételi arányról és a részt vevők hozzáállásáról. 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ polgármester: mivel más napirendi pont, hozzászólás, bejelentés nem volt az 
ülést 11 óra 30 perckor bezárta. 
 

Kmf. 
 
 

(_Pádár Lászlóné:)      (:Dr Gaszparjan Karen:) 
    polgármester                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 7-én 11 órakor 
tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - 
 
 
 

M U T A T Ó 
 
 

Napirend:             Szám: 
 
Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2018. december 7-i ülése napirendjének elfogadásáról   211/2018. 
 
1./A „Kenderesi Ipartelep Infrastrukturális fejlesztése” 
   tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési körülmények  
   elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról,  
   a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról,  
   a fedezet biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok  
   elfogadásáról és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról 212/2018. 
 
2./A TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00024 projekt azonosító számú, 
  „Eszközbeszerzés megvalósítása a kenderesi Központi konyha 
   részére-II” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési  
  körülmények elfogadásáról, a közbeszerzési Terv módosításáról,  
  a közbeszerzési eljárás megindításának elhatározásáról, a fedezet  
  biztosításáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról  
  és a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztásáról   213/2018. 
 
3./2019. évi járási startmunka programok programterveinek  
    és a kérelmek benyújtásának támogatásáról    214/2018. 
 
4./A Vasutas Települések Szövetségéből történő kilépésről   215/2018. 
 
5./ Európa a polgárokért 2014-2020 Testvértelepülések találkozója 
     Európai Uniós pályázatról       216/2018. 
 
6./ Közvilágítás korszerűsítése tárgyában létrejövő háromoldalú  


