Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. február 21-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó
István és Vincze László önkormányzati képviselők.
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Szabó György a Városi
Gyámhivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 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 hét fő jelen van, igazoltan hiányzik
Dr.Horváth Lajos és Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, a képviselőtestület ülése határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
Mivel soron kívüli ülés megtartására kerül sor, azonnal a napirendi pontok tárgyalását kezdik meg, amennyiben a képviselőtestület elfogadja az írásban kiküldött napirendi javaslatot.
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat könyvvizsgálói feladatok
ellátására irányuló megbízási szerződés II. számú módosításáról
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja a tornaterem pályázathoz kapcsolódóan a könyvvizsgálóval megkötött szerződés módosítása szükséges, a határidők változása miatt.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
43/2011. (II.21.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló
megbízási szerződés II. számú módosításának elfogadásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés II.
számú módosításához az alábbiak szerint:
-

-

-

-

Szerződő felek közösen megállapodnak, hogy a 2010. március 12-én
megkötött szerződéstől eltérően Megbízó helyes megnevezése Kunhegyes Város Önkormányzata, továbbá kiegészítik a Könyvvizsgáló
(Megbízott) adatait az MKVK tagsági igazolvány számával: 000863
A megbízási szerződés 1.1. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Pénzügyi elszámolás időszaka: 2009. december 23. – a pályázat, Támogatási Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett
napjától számított 30 nap, de legkésőbb a projekt teljes pénzügyi lezárása.
A megbízási szerződés 3.1. pontjának utolsó bekezdése (megbízási díj
és annak megfizetése) az alábbiak szerint módosul:
Az Önkormányzat a könyvvizsgálói díjat az alábbi részletekben fizeti
meg:
A végszámla kibocsátására Megbízott legkésőbb a pályázat, Támogatási Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett napján
(a pályázati előírásoknak megfelelően), melynek összege a könyvvizsgálói díj 25 %-a, azaz bruttó 780.000 Ft, azzal, hogy a Könyvvizsgáló
vállalja a projekt teljes pénzügyi elszámolásának ellenőrzését és a
könyvvizsgálói jelentés kibocsátását.
A megbízási szerződés 6.2.pontja az alábbiak szerint módosul:
A könyvvizsgálati szerződés a 2010. február 15-én kelt 27/2010.
(II.15.) kt. határozatnak megfelelően köttetett, és hatályos a pályázat,
Támogatási Szerződésben megjelölt fizikai megvalósulásának tervezett napjától számított 30. napig, de legkésőbb a projekt teljes pénzügyi lezárásáig szóló határozott időszakra.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21.
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Oláh Katalin pénzügyi vezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében kötött Építési
Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a tornaterem pályázathoz kapcsolódóan
az építési vállalkozási szerződés kiegészítésének a módosítása szükséges, amelyet a konzorciumi határozat alapján végeztek el.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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44/2011. (II.21.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosításáról.

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án kötött Építési Vállalkozási Szerződéshez kapcsolódó Kiegészítés módosításához az alábbiak
szerint:
-

Az Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének 2.) pontja – az előleg elszámolásáról – az alábbiak szerint módosul:
A Megrendelő 96.614.000 Ft előleget nyújt a Vállalkozónak. Az előleg elszámolása az alábbiak szerint történik:
o a harmadik rész-számlából 10.000.000 Ft
o a negyedik rész-számlából 55.000.000 Ft
o a végszámlából 31.614.000 Ft.

2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosítása aláírást követően az Építési Vállalkozási Szerződés
mellékletét képezi.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének
módosításának aláírására, valamint ennek a pályázat Támogatási Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé történő változásbejelentés megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének
építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat keretében kötött Építési
Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyásáról műszaki tartalom
módosítása miatt
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a tornaterem pályázathoz kapcsolódóan
az építési vállalkozási szerződés módosítását kell elfogadni, amit a Tiszagyenda és
Tiszaroff települések esetében műszaki tartalom változás volt és ezt át kell vezetni a szerződésen is.
Miután kérdés, vélemény az előterjesztéshez kapcsolódóan nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
45/2011. (II.21.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyásáról műszaki tartalom módosítása miatt.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal 2009. december 23-án kötött Építési Vállalkozási
Szerződés módosításának jóváhagyásához alábbiak szerint:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a KunhegyesTiszagyenda-Tiszaroff Önkormányzatok Konzorciuma – mint a projekt
megvalósítására létrehozott Konzorcium – a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án megkötött Vállalkozási szerződés módosítását az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően jóváhagyja:
Tiszaroff esetében az alábbi műszaki tartalom módosítások történtek:
a) Az eredeti tervek és a költségvetés szerint a tornateremben új sportpadló burkolat került volna elhelyezésre, azonban a műszaki felmérés során
Tiszaroff Község Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr
megállapította, hogy az új sportpadló burkolat helyett a meglévő jó mi-
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nőségű parketta átcsiszolása, átlakkozása is megfelelő minőséget biztosít a tornatermi funkció ellátására. Ezen kívül a külső aszfaltburkolat
helyett térkő-burkolat valósult meg. Az említett tételek megvalósításából származó megtakarításból fedezhető volt az akadálymentesítés
többlettételei, mely a következőket foglalja magában:
- udvari akadálymentesítés;
- belső akadálymentes rámpa építése;
- akadálymentes nyílászárók beépítése;
- információs táblák elhelyezése, akadálymentes vizesblokkokban
vészjelző csengők, 2 db teremben indukciós hurok mobil készülékkel, mozgáskorlátozott zuhanyzókban lehajtható ülőkék, kapaszkodók, mozgáskorlátozott WC-ben lehajtható tükör beépítése, kiépítése.
Az elmaradó és többlet-tételek egyaránt nettó 6.098.158 Ft összeget jelentenek, tehát a műszaki tartalom módosítás nem járt többletköltséggel.
b) Az eredeti tervek és költségvetés szerint a tantermekben új fapadló burkolat került volna elhelyezésre, azonban a műszaki felmérés során
Tiszaroff Község Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr
megállapította, hogy az új fapadló burkolat helyett a meglévő jó minőségű fapadló burkolat átcsiszolása, átlakkozása is megfelelő minőséget
biztosít a tantermi funkció ellátására. Ezért a megnevezett tételek árkülönbözetéből fedezhetőek a többlet tételek, azaz a Bontási, építési, villanyszerelési munkák költségei.
A fent nevezett módosítást Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 113/2010. (IX.23.) számú határozatával elfogadta.
c) Az akadálymentesített WC kivitelezése fordítva történt meg praktikussági szempontból, mint ahogy a tervekben szerepel, ugyanis a mosdó
helyén a WC van, a WC helyén pedig a mosdó található. A kivitelező
és a rehabilitációs szakértő szerint így is megfelel az előírásoknak,
melyről a nyilatkozatát is kiadta.
A fent nevezett módosítást Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 112/2010. (IX.23.) számú határozatával elfogadta.
Az elmaradó és többlet tételek egyaránt nettó 1.977.042 Ft összeget jelentenek, tehát a műszaki tartalom módosítás ebben az esetben sem jár
többletköltséggel.
Tiszagyenda tekintetében az alábbi műszaki tartalom módosítások
történtek:
a) Az eredeti tervek és költségvetés szerint a tervben meghatározott
sportpadló került volna elhelyezésre, azonban a műszaki felmérés során Tiszagyenda Község Önkormányzata, a kivitelező és a műszaki ellenőr megállapította, hogy a tervekben szereplő sportpadló burkolat helyett másik, ugyanolyan minőséget és magasabb használati értéket biztosító, korszerűbb sportpadló kerül elhelyezésre a tornatermi funkció
ellátására. Ezért a megnevezett tétel árkülönbözetéből fedezhetőek a
többlet tételek, vagyis a vizesblokk többlet tételei.
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A fent nevezett módosítást Tiszagyenda Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete 128/2010. (IX.23.) számú határozatával elfogadta.
Az elmaradó és többlet tétel egyaránt bruttó 5.027.738 Ft összeget jelentenek, tehát a műszaki tartalom módosítás ebben az esetben sem jár
többletköltséggel.
2. Jelen határozat mellékletét képező Építési Vállalkozási Szerződés Módosítás a mellékleteivel együtt az Építési Vállalkozási Szerződés mellékletét
képezi.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja az Építési Vállalkozási Szerződés módosítását az 1. pontban megjelölt tartalommal, azzal, hogy a szerződésmódosítás rendelkezéseit Szerződő felek 2010.
szeptember 14-ére visszamenőleges hatállyal alkalmazzák.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert ennek a pályázat Támogatási Szerződésével
kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé történő változás-bejelentés
megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Szabó András polgármester elmondja, miután a 2. és 3. napirendi pont módosításai az
építési vállalkozói szerződést érintik, így annak egységes szerkezetbe foglalását is javasolja elfogadásra.
Répászky Gabriella tájékoztatásul elmondja, a két előterjesztést, amit a képviselőtestület
az előbbiekben megszavazott, annak a vállalkozási szerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalta a menedzser szervezet, hogy ne két szerződést kelljen a közbeszerzési értesítőben megjelentetni. Ezt egyrészt praktikusság, másrészt takarékosság is.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
46/2011. (II.21.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP
4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosításának egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes 2009
Konzorcium”-mal 2009. december 23-án kötött Építési Vállalkozási Szerződésének a 44/2011. (II.21.) Kt. és 45/2011. (II.21.) Kt. határozatokban foglalt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Építési Vállalkozási Szerződés –
módosítás 6. –t
jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

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

1/1. alatti:
Szabó András polgármester bevezetőjében elmondja, a holnapi nap folyamán ül össze a
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása, amelynek napirendjén szerepel a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja felbomlása, mert Tiszaszentim-
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Tiszaszentimre kilép ebből a társulásból. Eddig ott volt ennek a szervezetnek a központja
és így minden településnek döntenie kell, hogy ezt a szolgáltatást milyen keretek között
végzi a továbbiakban.
Testületi ülésen már korábban is szót ejtettek arról, hogy ezt az önkormányzati feladatot a
Református Egyháznak átadják, az önkormányzat nem veszi vissza, és most akkor hoznának egy állásfoglalást, hogy ezt a feladatot a társulás a Református Egyháznak adja át.
Kontra József kérdezi, pozicionálisan mennyiben lesznek jobb helyzetben amennyiben a
Református Egyház működteti ezt a feladatot és nem az önkormányzat fenntartásában marad.
Szabó András polgármester úgy gondolja, hogy akkor nem kell ráfizetni erre a feladatra,
mert az előző években 5-6 millió Ft-tal kellett kiegészíteni, 2011. évben pedig 7,8 millió
forintot kellene mellé tenni. Az egyház jobb helyzetben van egyes szolgáltatások finanszírozásánál, mint az önkormányzat.
Metzinger Ferenc kérdezi, jogtechnikailag ilyenkor mi a helyzet. Megszűnik a társulás és
ilyenkor ki veszi át, míg az egyház át nem veszi.
Nagy Kálmán válaszában elmondja, nem szűnik meg maga a társulás, csak bizonyos önkormányzatok jelzik, hogy kilépnek ebből a társulásból. Tehát a társulás megmarad, csak
nem 13 településsel, hanem kevesebbel. Azért jelölték meg az április 1-i időpontot, mert a
Szociális és Gyámhivatalnál 30 nap az ügyintézési határidő ahhoz, hogy az új fenntartó
megkapja a működési engedélyt. Tehát ha most, február 22-én akár Kunhegyes, akár
Tiszaszentimre, és még akik a beadványban nevesítve vannak szándéknyilatkozatot tesznek, hogy kilépnek a társulásból, akkor az egyháznak a társulástól kell átvenni, mert ők a
fenntartók jelen pillanatban. Azt az engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni az előttük álló
30 napban, és ezért is jelölték meg az április 1-i időpontot, habár elég szűk, de elvileg bele
kell, hogy férjen az engedélyeztetésbe, hogy április 1-vel át tudják venni. Addig a fenntartónak kötelessége ezeket a feladatokat ellátni.
Ez idő alatt az egyháznak egységes szerkezetbe kell átdolgozni az alapító okiratukat, szervezeti és működési szabályzatukat, szakmai programjukat. Nekik már vannak ilyen feladatok és bizonyos szolgáltatások már most is átfedésben vannak. Ugyanazt a szolgáltatást a
Református Egyház már viszi, mint amit a település alapszolgáltatásként.
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
47/2011. (II.21.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi
Szakmai Egységének fenntartói jogáról szóló elvi állásfoglalásról.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja
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Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogáról az alábbi állásfoglalást teszi:
A Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja
Tiszaszentimrei Szakmai Egységében működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fenntartói jogának a Tiszaszentimrei Református Egyházközség részére 2011. április 1-től történő átadása miatt Kunhegyes Város Önkormányzata a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja
Kunhegyesi Szakmai Egységében működő feladatok fenntartói jogának átadását kezdeményezi 2011. április 1-től a Kunhegyesi Református Egyházközség
részére annak kinyilvánított szándék-nyilatkozata alapján.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében működő feladatok 2011. április 1-től a fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás kidolgozására.
Erről értesülnek:
1. Pintér Erika a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke 5350 Tiszafüred, Fő u. 1.
2. Szabó András polgármester
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Molnár János költségvetési csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester bejelenti, hogy a napirendi pontok megtárgyalásra kerültek,
megköszöni képviselőtársainak az ülésen végzett munkájukat.
Ezzel a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja.

Kmf.
Dr.Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

B a r t a Ferenc
aljegyző
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Iktatószám: KVÖ/454/7/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2011. február 21-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 5.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
43/2011.

44/2011.

45/2011.

46/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló
megbízási szerződés II. számú módosításának elfogadásáról
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés Kiegészítésének módosításáról
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyásáról műszaki tartalom módosítása miatt
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művé-

A 15

A 15

A 15

A 15
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47/2011.

szetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött Építési Vállalkozási Szerződés módosításának egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói
jogáról szóló elvi állásfoglalásról
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