Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 23-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze
László önkormányzati képviselők.
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Molnár Szilvia
igazgatási osztályvezető, Szabó György a Városi Építési Hivatal vezetője,
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi
Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója tanácskozási joggal
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető.

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül nyolc fő jelen van, Dr.Horváth Lajos
érkezésére számítani lehet, rövid időn belül meg fog érkezni.
A képviselőtestület ülése határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását határidős feladatokhoz döntések meghozatala tette szükségessé. Képviselőtársainak megköszöni, hogy szinte teljes létszámban tudtak
megjelenni az ülésen.
Javasolja, hogy a 3.) napirendi pont kivételével az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg, mivel a 3.) napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést nem tudták előkészíteni az ülés időpontjáig.
Kéri, hogy a fenti módosítással a napirendi javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot az elhangzott módosítással
egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja.
Dr.Horváth Lajos önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe megérkezett. Ezzel a
képviselőtestület létszáma kilenc főre kiegészült.
Szabó András polgármester elmondja, a rendkívüli ülésen kérdések, interpellációk felvetésére nincs lehetőség. A soron következő ülése a testületnek november 30-án lesz, az ilyen
jellegű felvetések megfogalmazására ott lesz lehetőség.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés TÁMOP 5.1.1-09/3-2009-0002 számú pályázathoz kapcsolódó „Együttműködési megállapodás” jóváhagyásáról
(írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés TÁMOP pályázathoz kapcsolódik.
Tiszabura polgármestere kérte, hogy vegyenek részt az együttműködésben, hisz ez számukra a pályázathoz szükséges. Ez a pályázat Kunhegyes Önkormányzatának nem nyújt
anyagi támogatást, de pénzügyi kötelezettségeket sem kell teljesíteni. Ez a döntés inkább
gesztus értékű, hogy ők is boldoguljanak.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
283/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0002 azonosító számú „Digitális kompetencia-fejlesztés a Tiszafüredi Kistérségben” című pályázathoz kapcsolódó „Együttműködési megállapodás”
jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-5.1.109/3-2009-0002 azonosító számú, „Digitális kompetencia-fejlesztés a Tiszafüredi Kistérségben” című nyertes pályázathoz kapcsolódó „Együttműködési
megállapodás” aláírását utólagosan az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázathoz kért adatszolgáltatást csak
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásai szerint, valamint az érintettek felhatalmazása alapján teljesíti.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához semminemű
anyagi támogatást nem nyújt, pénzügyi kötelezettséget nem vállal.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Esély Innovációs Nonprofit Kft. 5234 Tiszabura, Kossuth út 52.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „TIOP-1.1.1-09/1 azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyban kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés szintén pályázathoz kapcsolódik, a
TIOP pályázat kapcsán lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét kell megállapítani. Ahogy látja az előterjesztésben a szakember és a bíráló bizottság megállapítása
szerint az ALBACOMP Kft. Székesfehérvárról adta a legjobb ajánlatot.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjainak döntését.
Aki elfogadja az általa tett javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
284/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t ,
Kunhegyes Város Önkormányzatának a „TIOP-1.1.1-09/1 azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről és az eljárás nyertesének megállapításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a
„TIOP-1.1.1-09/1 azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyában kiírt egyszerű
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének
megállapításáról a következők szerint dönt:
1. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ALBACOMP RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlata a jelen eljárás tekintetében érvényes.
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2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a FULLTEC COMPUTER Kft. (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) ajánlata a jelen eljárás tekintetében érvénytelen.
3. Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertese: ALBACOMP RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel. A szállítási szerződés tartalmazza a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére
szóló, az ajánlatkérő részéről a pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát.
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak.
Indokolás:
1.) ponthoz:
Ajánlattevők ajánlata érvényes jelen közbeszerzési eljárásban, mivel megfelelt
a Kbt., az eljárás ajánlattételi felhívása, valamint az ajánlati dokumentáció előírásainak. Az ajánlatban található igazolások, nyilatkozatok alapján megállapítható, hogy ajánlattevő pénzügyi, gazdasági, valamint szakmai, műszaki
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére.
2.)ponthoz:
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja értelmében,
mivel az ajánlati felolvasó lapon feltüntetett jótállási idő tekintetében az ajánlati felolvasó lapon, és az ajánlat 30. oldalán található nyilatkozat között ellentmondás áll fenn.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bíráló Bizottság tagjai
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. ALBACOMP RI Kft. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.
9. FULLTEC COMPUTER 1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.
10. EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt
egyszerű közbeszerzési eljárás eredmények megállapításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat tervezte a „Sikeres Magyarországért” program keretében hitel vételét. A megindított közbeszerzési eljárás ajánlattevő
hiányában eredménytelen volt, ezt kell kimondania a képviselőtestületnek.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjainak a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
285/2010. (XI.23.) kt. h a t á r o z a t,
a „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a
„Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményéről a következők szerint dönt:
Ajánlatkérő megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredménytelen a
Kbt. 92. § a) pontja szerint, mivel az ajánlattételi határidő lejártáig nem érkezett ajánlat.
A döntés ellen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. §ában foglaltak alapján van helye jogorvoslatnak.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Bíráló Bizottság tagjai
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város 2011-2015 évekre szóló Informatikai
Stratégiájának meghatározására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, jogszabály előírja egy középtávú informatikai stratégia elkészítését. Úgy gondolja, jó munkát végeztek azok, akik ebben részt vettek.
Kéri a képviselőtestület tagjainak véleményét.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot és annak mellékletét képező dokumentációt fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
286/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t ,
Kunhegyes város 2011-2015. évekre szóló Informatikai Stratégiájának elfogadására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az „Előterjesztés Kunhegyes város 2011-2015. évekre szóló Informatikai Stratégiájának meghatározására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Informatikai Stratégiát, célul tűzi ki az abban foglaltak megvalósítását. A célok megvalósítása érdekében a Képviselőtestület a
stratégiában előirányzott feladatok megvalósítását – anyagi lehetőségeihez
mérten – minden évben a költségvetési koncepció elkészítésekor és a költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.
Felelős:
Végrehajtásért felelős:
Közreműködik:

Határidő:

Polgármester
Jegyző
Aljegyző és a Gazdasági Osztály
Valamennyi önkormányzati költségvetési szerv
Valamennyi önkormányzati gazdasági társaság
2015. december 31.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Valamennyi önkormányzati költségvetési szerv
Valamennyi önkormányzati gazdasági társaság
Barabás Attila informatikus
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HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben című ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 kódszámú pályázathoz szükséges bérleti szerződések megkötése tárgyában
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés szintén pályázathoz kapcsolódik, az
LHH kistérségben közösségi közlekedés, buszvárók építésének megvalósulásáról szól. A
megvalósítást érintő területekből négy állami tulajdonban van. Ezzel kapcsolatban megpróbáltak egyezkedik és hozzá is járult a vagyonkezelő, hogy ingatlanonként 10 ezer Ft
bérleti díjat fizet az önkormányzat, de ugyanennyit kér az önkormányzat a terület rendben
tartásáért.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
287/2010. (XI.23.) kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése a
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben című, ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003
kódszámú pályázathoz szükséges bérleti szerződések megkötése tárgyában.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a
1536/2 hrsz-ú, 827/2 hrsz-ú, 3308/1 hrsz-ú, 3308/2 hrsz-ú Magyar Állam
tulajdonában álló ingatlanokat érintő bérleti szerződések megkötéséhez. A
bérleti szerződések jelen határozat mellékletét képezik.
2. A bérleti szerződések 4.3. pontja értelmében az ingatlanok fenntartási díja
megegyezik a bérleti díj összegével (ingatlanonként évi 10.000 Ft), ezért
bérleti díj fizetési kötelezettség nem keletkezik.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti
szerződések aláírására.
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal
kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges tűzivíz tároló kialakításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a kistérségi tornateremhez kapcsolódik. Egy építési beruházás megvalósítását kell eszközölni a tűzivíz biztosításához. Három
árajánlatot kértek be a beruházás megvalósítására, a legjobb árajánlatot a Kunhegyesi Vízés Csatornamű Kft. adta 5.605.962 Ft értékben.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az általa tett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
288/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges oltóvíz biztosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-alföldi Operatív Program keretében támogatását elnyert 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító
jelű pályázat megvalósításához az oltóvíz biztosításáról és annak költségviseléséről az alábbi döntést hozza:
1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM
rendelet 5. sz. melléklet I/5. fejezet előírása alapján a tornaterem működtetéséhez felmerült többletköltséget, a tűzivíz tározó kialakítását az önkormányzat vállalja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében bizto-
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sított jogkörében eljárva a pályázathoz kapcsolódó tűzivíz-tározó kialakításával megbízza a
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft-t
(székhelye: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.,
képviseli: Kolozsvári Imre ügyvezető)
3. A bruttó megbízási díj:
5.605.962 Ft
azaz: Ötmillió-hatszázötezer-kilencszázhatvankettő forint.
4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezéshez szükséges szerződések megkötésére, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
5. Közműép. Szolnok Kft. 5002 Szolnok, Keszeg u. 17.
6. JÁSZ-CSŐSZER Kft. 5100 Jászberény, Cserkész u. 27.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések
( írásban csatolva )

8/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az
integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatására
benyújtott pályázatról most kaptak értesítést, a megvalósítása viszont 2010.szeptember 1 és
december 31. közötti időszakra vonatkozik. A finanszírozás is megkésett, a munka is megkésett, és mint bérgazdálkodó kezdeményezte a szakemberekkel a megbeszélést az intézmény és a hivatal munkatársait érintve és nem merik vállalni ezt a pályázatot. Hisz olyan
nagy az ellenőrzés mostanában, ha hibát találnak benne, akkor dupla kamatával együtt kell
visszafizetni, az idő is kevés a megvalósulásra, ezért az a javaslata, hogy a kiutalt támogatást fizessék vissza, illetve a „B” határozati javaslatot fogadják el.
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az érintett másik két település polgármesterével
megbeszélte, ők is egyetértettek vele és az igazgató úrral is, aki a tagintézmény-vezetőkkel
beszélte meg.
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Kontra József kérdezi a programot érintően időben ez mit jelent, a befejezési határidőt
érintően.
Szabó András polgármester válasza, a program megvalósításának időtartama: 2010. szeptember 1-től december 31-ig. A befejezési határideje december 31.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a „B”
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
289/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 718. §-a szerint elnyert támogatás felhasználásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I.19.)
OKM rendelet 7-18. §-a szerint pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt az 5/2010.
(I.29.) OKM rendelet 7-18. §-a alapján folyósított támogatás fel nem használásáról és a központi költségvetés részére történő visszafizetéséről.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Felelős:
Határidő:
2010. december 15.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
5. Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
6. Szabó István igazgató
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Fűtő Georgina ügykezelő

8/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés informatikai fejlesztésről szól, elnyert támogatásnak a felhasználása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
javaslatot fogadják el.

11
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
290/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás felhasználásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az informatikai
fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V.13.)
OKM. rendelet 2. §-a szerint pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az informatikai
eszközbeszerzés koordinálásával a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportját bízza meg.
vagyongazdálkodási csoportvezető
Felelős:
Határidő:
2010. december 31.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Fábián-Major Anikó intézményvezető
Szabó István igazgató
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

8/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, Tomajmonostora óvodát fejlesztett, így a létszámot
is bővíti. Mivel a tagóvoda is mikrotérségi irányítás alatt van, a gesztor önkormányzat
Kunhegyes, így a képviselőtestületnek is dönteni kell.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan a képviselőtestület tagjai részéről kérdés, vélemény nem
volt, így kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
291/2010. (XI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tomajmonostorai tagintézményében történő pedagógus álláshely bővítésről.
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1. A Képviselőtestület 2011. január 1-től 1 fő pedagógus álláshely emelést
rendel el Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tomajmonostorai tagintézményében. Az álláshely emelés miatti létszámváltozás a 2011. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerül.
2011. február 15.
Határidő:
Felelős:
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
2. A Képviselőtestület megbízza Kunhegyes Város Óvodai Intézményének vezetőjét a jogviszony létesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Fábián-Major Anikó intézményvezető
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Fazekas Szabolcs Tomajmonostora Község Polgármestere
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Képviselőtestület tagjai
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megköszöni a képviselőtestület tagjainak, hogy teljes létszámmal megjelentek a rendkívüli ülésen, a munkájukat sok mindenben elősegítették, hogy
haladni tudjon a város fejlesztése.
A következő héten, 30-án már hosszabb lesz a soros ülés, akkor már interpellációs kérdéseket is tehetnek fel.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület soron kívüli ülése ezzel befejezést nyert, azt 15 óra 15
perckor bezárja.
Kmf.

S z a b ó András
polgármester

Dr. P é n z e s Tímea
jegyző
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Iktatószám: KVÖ/824/36/2010.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. november 23-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 22.

HATÁROZATOK MUTATÓJA

Határozat
száma
283/2010.

284/2010.

285/2010.

286/2010.
287/2010.

288/2010.

Határozat tárgya

Kódszám

a TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0002 azonosító számú „Digitális
kompetencia-fejlesztés a Tiszafüredi Kistérségben” című pályázathoz kapcsolódó „Együttműködési megállapodás” jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának a „TIOP-1.1.1-09/1
azonosító számú pályázat keretében tanulói laptopok, szoftverek és egyéb informatikai berendezések beszerzése” tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről és az eljárás nyertesének megállapításáról
a „Hitel felvétele a „Sikeres Magyarországért” önkormányzati
infrastruktúrafejlesztési hitelprogram keretében” tárgyban
kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Kunhegyes város 2011-2015. évekre szóló Informatikai Stratégiájának elfogadására
az Észak-alföldi Operatív Program Közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendő
LHH kistérségekben című, ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 kódszámú pályázathoz szükséges bérleti szerződések megkötése
tárgyában
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósításához szükséges oltóvíz biztosításáról
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D5
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A 15

A 15
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289/2010.

290/2010.

291/2010.

az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7-18.
§-a szerint elnyert támogatás felhasználásáról
az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V.13.) OKM rendelet alapján elnyert támogatás felhasználásáról
a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tomajmonostorai
tagintézményében történő pedagógus álláshely bővítésről
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