Jegyz könyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete 2011. május 12-én
megtartott nyilvános ülésér l.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Vincze László alpolgármester elnökletével:
Szabó András polgármester, Kontra József, Nagy Kálmán és Szabó István
önkormányzati képvisel k.
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyz , Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet , Répászky Gabriella törzskari csoportvezet , Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet , Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezet
tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyz könyvvezet .

Szabó András polgármester köszönti a képvisel testületi ülésen megjelent önkormányzati
képvisel ket, meghívott jelenlév ket.
Megállapítja, hogy a képvisel testület ülése határozatképes, jelen van öt önkormányzati
képvisel , igazoltan maradt távol: Magyar György, Metzinger Ferenc, Dr.Horváth Lajos és
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képvisel .
Bejelenti, hogy mivel a nap korábbi szakaszában hivatalos elfoglaltság miatt távol tartózkodott és az ülés el készítésében teljes mértékben nem tudott részt venni a soron kívüli
ülés levezetését Vincze László alpolgármester úrnak adja át.
A képvisel testület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja.
Vincze László alpolgármester megköszöni az ülésen résztvev képvisel knek, hogy megjelentek, mert ismételten soron kívüli ülés összehívását kellett kezdeményezni, amelyet a
pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala indokol.
A kiküldött írásbeli anyaggal kapcsolatban elmondja, az 1. napirendi pont írásbeli anyagát
a képvisel testület tagjai nem kapták meg, mivel menetközben kiderült, hogy ennek tárgyalására ezen az ülésen nem kerülhet sor, mert egyéb olyan problémák merültek fel, ami
miatt most nem tudják tárgyalni.
Javasolja, hogy a képvisel testület a fentiekben elmondottak miatt az 1. napirendi pont
kivételével a többi napirendi pontot a kiküldött anyagnak megfelel en tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képvisel testület jelenlév öt tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, öt igenl szavazattal elfogadja.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázathoz kapcsolódó
m szaki tartalomnövekedésr l – a Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség kérelme alapján
( írásban csatolva )
Vincze László alpolgármester elmondja, a Római Katolikus Egyházközösség kérelme
ügyében kell dönteni a testületnek, ami m szaki tartalomnövekedést eredményez a katolikus templom felújításában. Annyiban, hogy a falfelnedvesedését olyan m szaki megoldással óhajtják kiküszöbölni, kívül és belül is szell ztet réteget helyeznek el, ami többletköltséggel jár és a Katolikus Egyházközség nyilatkozott abban, hogy ezt vállalják.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy az el terjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév öt tagja a javaslatot egyhangúlag, öt igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
100/2011. (V.12.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel
pályázathoz kapcsolódó m szaki tartalom növekedésér l – a Kunhegyesi Római Katolikus
Egyházközség kérelme alapján.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a „Római katolikus
templom homlokzat-felújítása” projektelemhez kapcsolódó m szaki tartalom
növelésével egyetért az alábbiak szerint:
-

-

Kunhegyes Város Önkormányzata a m szaki tartalom növekedésével
kapcsolatos költségek viselését a város költségvetéséb l nem vállalja, de
a költségátcsoportosítás és a tartalékkeret igénybevételéhez elviekben
hozzájárul.
Kunhegyes Város Önkormányzata a tartalékkeretb l történ átcsoportosítás mértékér l a közbeszerzési eljárásra bekért ajánlatok és az eljárás
lebonyolítása után, a költségek ismeretében dönt.

Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
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5. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy.u.
40.
6. Paróczai Dezs Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1.
7. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városban”
cím ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a
járda korszer sítése során a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonát képez
hálózati megszakítók szintbehelyezése tárgyában
( írásban csatolva )
Vincze László alpolgármester elmondja, szintén a funkciób vít pályázattal kapcsolatos az
el terjesztés. Sajnos a beruházás kivitelezése során derült ki, olyan telefonaknákat érint a
Kossuth úti – Szabadság téri járdaszakasz, amiket szintbe kell helyezni az újonnan kialakított járdákkal. A Telekom-tól kapott levélb l kiderült, csak a Telekom jogosult arra, hogy
ezeket az aknákat szintbe helyezze és ezzel kapcsolatban küldtek egy árajánlatot is, ami 30
napig érvényes. Ebben az ügyben személyesen tárgyalt Szolnokon, illetve a Debrecenb l
kiküldött Kecskés úrral, azonban ötr l a hatra nem jutottak, k kötötték az ebet a karóhoz,
hogy az tulajdonuk az egész építmény és csak k végezhetnek rajta munkálatot. Hiába
próbálták bizonygatni a m szaki ellen rrel, hogy a jelenlegi kivitelez ugyanúgy szintbe
tudja hozni, a válasz az volt, hogy k ehhez nem járulnak hozzá. Ezért került ez az el terjesztés ide. 10 db aknát, illetve szekrényt érint. Ennek a bruttó költsége 450 ezer forint, ami
a pályázatban nem volt betervezve.
Miel tt átadja a szót, egy észrevételt kívánt tenni a határozati javaslattal kapcsolatban. A
határozati javaslat 2. pontja, miszerint: „Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Magyar Telekom Nyrt. kivitelezése során felmerült kivitelezési díj anyagbiztosítással: 360.000 Ft + ÁFA = 450.000 Ft bruttó összeget elfogadja.”. A 3. pont felsorolja a
szekrényeket, ahol a kivitelezést kell végrehajtani, majd a 4. pont szintén tartalmazza ezt a
450.000 Ft-ot, hogy azt a Képvisel testület a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Javasolja a 2. pont teljes mértékben történ elhagyását, majd a 3. pont legyen a 2., a 4. pont
legyen a 3. az alábbi szövegezéssel: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Magyar Telekom Nyrt. kivitelezése során felmerült kivitelezési díj anyagbiztosítással: 360.000 Ft + ÁFA = 450.000 Ft bruttó összeget elfogadja és azt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.”
Véleménye szerint egy kicsit zavart kelt , hogy kétszer szerepel benne ugyanaz az összeg.
Megkérdezi van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban.
Nagy Kálmán megkérdezi, megállapodás született-e arra vonatkozóan, hogy milyen lesz
ezeknek az aknáknak a kinézete. Idáig egyszer betonlapok voltak, azonban a járda most
kapott egy teljesen új burkolatot.
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Vincze László alpolgármester válasza, ugyanazok a betonlapok kerülnek visszahelyezésre,
ez csak a szintbe hozása lesz. Hajlandók elkészíteni ugyanolyan mintázattal, mint az új
járda, de azt is az önkormányzatnak kellene fizetni és közel 2 millió forintba kerülne ha
fedlap cserét is kérnének.
Személyes megbeszéléskor kifejtette, hogy ezzel nem ért egyet, de a Telekom m szaki
szakembere kifejtette, hogy ezek a fedlapok még m szakilag megfelelnek, nem balesetveszélyesek. Ha balesetveszélyessé váltak, akkor ki fogják ket cserélni. Ez a kivitelezés
annyit jelent, hogy a keretet kb. 10 cm-rel feljebb emelik és visszateszik a régi aknatet ket.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el az általa el terjesztett módosító javaslattal együtt.
A képvisel testület jelenlév öt tagja a javaslatot egyhangúlag, öt igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
101/2011. (V.12.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városában” cím , ÉAOP 5.1.1/G-092010-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a járda korszer sítése során a Magyar
Telekom Nyrt. tulajdonát képez hálózati megszakítók szintbehelyezése tárgyában.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a „Funkciób vít
településfejlesztés Kunhegyes Városában” cím , ÉAOP-5.1.1/G-09-20100001 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan, Kunhegyesen, a Kossuth úton
és a Szabadság téren megvalósuló járda korszer sítésének kivitelezése során a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lév földalatti távközlési hálózatban megszakító létesítmények szintbehelyezéséhez szükséges fedlap keretek gyártására vonatkozóan az általa benyújtott árajánlatát elfogadja.
2. A Magyar Telekom Nyrt. kivitelezése során érintett szekrények elhelyezése
szerint
- Kossuth u. 37.
kett s szekrény
- Kossuth u. 39.
kett s szekrény
- Kossuth u. 41.
kett s szekrény
- Kossuth u. 41.
kett s szekrény
- Szabadság tér 2.
kett s szekrény
- Szabadság tér 4.
kett s szekrény
- Szabadság tér 5.
egyes szekrény
- Szabadság tér 6.
kett s szekrény
- Szabadság tér 7.
egyes szekrény
- Szabadság tér 9-10.
egyes szekrény
található.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Magyar Telekom
Nyrt. kivitelezése során felmerült kivitelezési díjat anyagbiztosítással:
360.000 Ft + ÁFA = 450.000 Ft bruttó összeget elfogadja és a 2011. évi
költségvetésében biztosítja.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a kivitelezési munka megrendelésére, valamint
a Magyar Telekom Nyrt-vel történ szerz dés megkötésére.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal
kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében cím projekt kötelez fenntartási id szakára kötend Konzorciumi Együttm ködési Megállapodás
tárgyában
( írásban csatolva )
Vincze László alpolgármester elmondja, a Jászkun kapitányok nyomában tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében projekt kötelez fenntartási id szakára konzorciumi megállapodás megkötése szükséges. Ez a konzorcium már jóval korábban
létrejött 12 település és a megye, mint gesztor részvételével. E pályázat keretében Kunhegyesen, a Tomaj u. 9. szám alatt lév Kunkapitány házban telepítésre került információs
rendszer és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket az önkormányzatnak vállalni kell ahhoz,
hogy a pályázati feltételeknek eleget tudjon tenni a konzorcium.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév öt tagja a javaslatot egyhangúlag, öt igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
102/2011. (V.12.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-NagykunSzolnok megyében cím projekt kötelez fenntartási id szakára kötend KONZORCIUMI
EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tárgyában.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a Jászkun kapitányok
nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében cím projekt kötelez fenntartási id szakára (2011. március 1-t l
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2016. február 28-ig) KONZORCIUMI EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS-t köt.
2. Kunhegyesen a 2427 hrsz-ú, Tomaj u. 9. szám alatt található tájházban elhelyezésre került egy érint képerny s információs rendszer, valamint mágneskártyás beléptet rendszer.
A projekt megvalósítása során beszerzett információs rendszerrel Kunhegyes, mint konzorciumi partner 3.398.877 Ft aktiválási összeggel vesz részt
a pályázatban.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a kötelez fenntartási
id szakára vállalja, hogy évente hozzájárulást fizet.
4. Az évi hozzájárulás mértékét a tagonkénti aktiválási összeg összköltséghez
viszonyított arányszámának és az éves költségvetés összegének szorzata
határozza meg.
5. Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a 2011. évi költségvetést elfogadja, amely költségvetés a Konzorciumi Együttm ködési Megállapodás 1. számú mellékletét képezi.
6. Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a 2011. évi költségvetésben meghatározott 30.000 Ft hozzájárulást elfogadja.
7. Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a hozzájárulás összegét 2011. évi költségvetésében biztosítja.
8. A Képvisel testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat id szer feladatok megoldására
( írásban csatolva )

5/1. alatti:
Vincze László alpolgármester elmondja, a Telekom bérleti szerz désének módosításáról
kell dönteni, amely a T-Mobil átjátszó torony által elfoglalt területr l szól, ugyanis a szerz dés május 23-án lejár és ezt kellene meghosszabbítani.
Tájékoztatásul elmondja, a Magyar Telekom 2011. évre vonatkozóan már befizette a bérleti díjat és a jelenleg indexált bérleti díj 927.788 Ft, a KSH adatok alapján ez évr l évre
növekszik. A múlt évi KSH index 4,9 % volt.
Miután kérdés, vélemény a képvisel testület tagjai részér l nem volt, kéri a képvisel testületet, hogy a bérleti szerz dés meghosszabbítását az el terjesztésben foglaltaknak megfelel en fogadják el.
A képvisel testület jelenlév öt tagja a javaslatot egyhangúlag, öt igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
103/2011. (V.12.) Kt. h a t á r o z a t,
a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerz désének módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete hozzájárul a Magyar
Telekom Nyrt-vel a kunhegyesi 464 hrsz. bérletére kötött bérleti szerz dés
módosításához a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerz désmódosítás aláírására.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Barta Jen a Városi Építési Hivatal vezet je
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Vincze László alpolgármester bejelenti, ezzel a képvisel testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte.
Megköszöni képvisel társainak, hogy az ülésen megjelentek, segítették az önkormányzat
döntéshozatalát. A képvisel testület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyz
helyettesítésével megbízott

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyz

Ferenc
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Iktatószám: KVÖ/454/18/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK

2011. május 12-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZ

KÖNYVE

Sorszám: 13.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
100/2011.

101/2011.

102/2011.

103/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázathoz kapcsolódó m szaki tartalom növekedésér l – a
Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség kérelme alapján
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városában”
cím , ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 kódszámú pályázathoz
kapcsolódóan a járda korszer sítése során a Magyar Telekom
Nyrt. tulajdonát képez hálózati megszakítók szintbehelyezése tárgyában
a Jászkun kapitányok nyomában – tematikus túraútvonal kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében cím projekt kötelez fenntartási id szakára kötend KONZORCIUMI
EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tárgyában
a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerz désének módosításáról
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