Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. július 16-án 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 képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Nagy Istvánné mb. vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon
Mária kiskincstári csoportvezető, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye intézményvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi
Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati
képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Dr.Horváth Lajos és
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képviselő.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány támogatási kérelméről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Bűnmegelőzési Alapítványtól kaptak egy kérelmet, hogy havi 20 ezer Ft-ot kérnek három hónapra két robogó üzemeltetésére. Az előterjesztésben javasolja, hogy a 60 ezer Ft-ot adják meg részükre.
Magyar György is javasolja a támogatást, de megjegyzi, jó lenne többet látni ezeket a
robogókat.
Szabó András polgármester is egyetért a megjegyzéssel és javasolja, hogy ennyivel egészítsék ki a határozati javaslatot.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
147/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési
Alapítvány (székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1., képviseli: Mészáros Zsolt,
adószáma: 19220598-2-16) részére
60.000 Ft összegű támogatást
biztosít a Bűnmegelőzési Alapítvány tulajdonában lévő, a Kunhegyesi Rendőrőrs működéséhez biztosított 2 db robogó üzemeltetéséhez.
A Képviselőtestület kéri, hogy a robogók üzemeltetésével váljon hatékonyabbá
a rendőri jelenlét a település közterületein, mert a lakosságnak erről nincs is tudomása.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy az önkormányzat által egyes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek és magánszemélyek részére nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásának rendjéről szóló 20/2005. (VII.13.) önkormányzat rendelet alapján az
alapítvánnyal a megállapodást megkösse.
Erről értesülnek:
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1. Bűnmegelőzési Alapítvány Mészáros Zsolt elnök 5300 Karcag, Kossuth tér
1.
2. Szitár Ferenc r.alezredes mb. kapitányságvezető 5300 Karcag, Kossuth tér
1.
3. Tokai Lajos Kunhegyesi Rendőrőrs Parancsnoka 5340 Kunhegyes, Rákóczi
u. 8.
4. Szabó András polgármester
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetéséhez medence porszívó beszerzéséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a strandfürdőben szükségessé vált új medence porszívó beszerzése. Az előterjesztés tartalmazza a paramétereit, típusát, mit tud, és honnan
tudnák beszerezni.
Megkéri Kolozsvári Imre fürdővezetőt, tájékoztassa a képviselőtestületet, miért is szükséges ez a berendezés.
Kolozsvári Imre elmondja, aki járt kinn mostanában a strandon, látja, hogy a nagymedence alja algás, elég nehezen boldogulnak a tisztításával. A régi medenceporszívó meghibásodott, már három hónapja javítás alatt áll, nem tudja, sikerül-e alkatrészt szerezni hozzá.
A régi porszívónál ez a megvásárolni kívánt sokkal többet tud. A régi szivacsos hengeres,
máshogyan dolgozik, az csak a csempét dörzsöli le. Az alga viszont a fugába is berakodik,
és ez a porszívó, mivel kefés, onnan is ki tudja takarítani, jóval hatékonyabban tudja tisztítani a medencét.
Kontra József megkérdezi, lényeges-e az, hogy milyen felülete van a medencének.
Kolozsvári Imre válasza, hogy lényeges. A szivacsos hengerű az inkább a fóliás medencékhez alkalmazható. Volt itt a túrkevei strand kefés porszívója és akkor látták, hogy az
mennyivel hatékonyabban tud dolgozni.
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 egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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148/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetéséhez szükséges víz alatti porszívó beszerzéséhez hozzájárulásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz,
hogy a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvizű Fürdő üzemeltetéséhez szükséges DOLPHIN WAVE típusú UPMDWAVE automata víz alatti medence porszívót a KEREX Uszoda- és
Szabadidőtechnika Kft-től (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
képviseli: Szojka István ) 2.708.662 Ft + ÁFA értékben megvásárolja.
A beszerzéshez a forrást a strandfürdő bevétele biztosítja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke
Kuratórium tagjai
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Kolozsvári Imre a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő vezetője

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Start munkaprogram Közúthálózat javítása, illegális
hulladéklerakók felszámolása, valamint mezőgazdasági projektrész nagy
értékű eszközigényeinek megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban döntés az eljárás
nyerteseiről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Start munkaprogramhoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, megvannak a nyertesek. 9 részterületen
hirdetnek eredményt. Az előterjesztés tartalmazza kik a nyertesek, kik azok, akik megfelelnek a feltételeknek. Egy kunhegyesi cég is nyertes.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bíráló bizottság
javaslatát elfogadva, az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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149/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Start munkaprogram közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók felszámolása valamint mezőgazdasági projektrész nagy-értékű eszközigényeinek megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a
„Start munkaprogram közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók felszámolása valamint mezőgazdasági projektrész nagy-értékű eszközigényeinek
megvalósulásához szükséges eszközök beszerzése”tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:

1. rész: Közúthálózat javítása - Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz:
Nyertes ajánlattevő neve:
WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
1054-Budapest, Akadémia u. 16.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
678.669.- Ft
2. rész: Közúthálózat javítása - Kis értékű tárgyi eszközök:
Nyertes ajánlattevő neve:
TEMPEL Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
6060-Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
131.690.- Ft.
3. rész: Közúthálózat javítása - Nagy értékű tárgyi eszközök:
Nyertes ajánlattevő neve:
TEMPEL Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
6060-Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
6.204.200.- Ft.
4. rész: Közúthálózat javítása – Anyagok:
Nyertes ajánlattevő neve:
AGROMIX 2002 Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
5340-Kunhegyes, Tiszagyendai u.
3246/2 hrsz.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
11.697.040.- Ft.
5. rész: Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása - Munka- és védőruha
Nyertes ajánlattevő neve:
WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
1054-Budapest, Akadémia u. 16.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
427.924.- Ft.
6. rész: Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása - Kis értékű tárgyi eszközök:
Nyertes ajánlattevő neve:
TEMPEL Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
6060-Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
123.300.- Ft.
7. rész: Illegális hulladéklerakó helyek
zök:
Nyertes ajánlattevő neve:
Nyertes ajánlattevő címe:
Nyertes ajánlattevő nettó összege:

felszámolása - Nagy értékű tárgyi eszköSZEGÁNA Kft.
6791-Szeged, Dorozsmai út 143.
7.856.900.- Ft.

8. rész: Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása – Anyagok:
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Nyertes ajánlattevő neve:
Nyertes ajánlattevő címe:
Nyertes ajánlattevő nettó összege:

TEMPEL Kft.
6060-Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
704.755.- Ft.

9. rész: Mezőgazdasági projekt - Nagy értékű tárgyi eszközök:
Nyertes ajánlattevő neve:
SZEGÁNA Kft.
Nyertes ajánlattevő címe:
6791-Szeged, Dorozsmai út 143.
Nyertes ajánlattevő nettó összege:
9.630.000.- Ft.

1. A közbeszerzési eljárásban a „Mezőgazdasági projekt - Nagy értékű tárgyi
eszközök” tétel összege a pályázatban 1 917 795 Ft-tal alacsonyabb, mint
az ajánlati ár, ezt a különbözetet Kunhegyes Város Önkormányzata a JászNagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kunhegyesi Kirendeltségének vezetője, Kovács József 2012. július 16-án történt
szóbeli tájékoztatásának megfelelően a pályázati költségvetésben
lehetséges átcsoportosítással fedezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőkkel, valamint a tárgyat érintő módosítási kérelem benyújtásával.
A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján van helye jogorvoslatnak.
Erről értesülnek:
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
A Bíráló Bizottság tagjai
AGROMIX 2002 Kft.5340 Kunhegyes Tiszagyendai u. 3246/2hrsz
Zuggó József egyéni vállalkozó 8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.
Zákány Szerszámház Kft. 4130. Derecske, Szegfű u. 17.
I.T.C Kft. és DuoLine Kft. közös ajánlattevő 6782. Mórahalom, Röszkei út
47.
9. WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054. Budapest, Akadémia u. 16.
10. SZEGÁNA Kft. 6791. Szeged, Dorozsmai út 143.
11. TEMPEL Kft. 6060.Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18.
12. Smart Info Kft. 2142. Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/a. A. ép. fszt. 3.
13. Molnár és Társa Kesztyűkötő és Kereskedelemi Kft. 5100. Jászberény,
Nagykátai út 27.
14. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
15. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
16. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes
17. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, már kisebb pályázatokhoz is kérik az azonnali beszedési megbízás engedélyezését. Ez esetben a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottak be
pályázatot, az előterjesztés ehhez kapcsolódik.
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:
150/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 1174514515577290 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap alábbi számlája javára:
100320000-00288767-00000000
A felhatalmazás 2012. augusztus 01. napjától 2015. augusztus 01. napjáig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )

5/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előző ülésen már volt róla szó és három megállapodást meg is kötöttek a Tiszamenti Regionális Vízművekkel. Ez a negyedik. A vagyon
egyrésze a Tisza-Víz Kft.-ben van és azt mondták, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja. A
tagoknak majd kiadják a vagyont, de a bérleti szerződést mindenki megkötheti, hisz a Tisza-víz Kft. nem tudja biztosítani a 150 ezer egységet. A taggyűlésen úgy döntöttek, hogy
a tag önkormányzatok dönthetnek hová akarnak tartozni. Ezért javasolja, ha már három
megállapodást megkötöttek a Tiszamenti Regionális Vízművekkel, akkor a negyediket is
velük kössék meg.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan 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:
151/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közművek) működtetése tárgyában
történő bérleti – üzemeltetési szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata –
a Tisza-Víz Kft. – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva elhatározza, hogy az Önkormányzat, mint Ellátásért felelős – továbbiakban: Ellátásért Felelős – a TISZA-VÍZ Víztermelő és Szolgáltató
Kft. (székhelye: 5350 Tiszafüred, Örvényi u. 124., adószáma: 11274146-216, cégjegyzékszáma: 16-09-003571, statisztikai számjele: 112741463600-113-16, képviseletében eljár: Kun Imre), - továbbiakban: Átadó –
részére apportálás útján átruházott települési vízi-közművek (ivóvíz- és
szennyvíz közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása) az ivóvíz
szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása
érdekében bérleti – üzemeltetési szerződést köt 15 éves határozott időtartamra a Magyar Állam kizárólagos, 100 %-os tulajdonában lévő, ivóvíz- és
szennyvíz szolgáltatás céljára, a vízi-közművek működtetésére létrehozott
Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűan Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval, mint Átvevővel – továbbiakban: Átvevő – valamint a közműtulajdonos Átadóval a je-
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len határozat elválaszthatatlan mellékletét képező bérleti – üzemeltetési
szerződésben szabályozott részletes feltételekkel.
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a bérleti – üzemeltetési szerződést az Ellátásért Felelős képviseletében eljárva a határozat mellékletét képező tartalommal az Átadóval
és az Átvevővel megkösse.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tisza-Víz Kft.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

5/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat pályázott a parlagfű-mentesítésre
a Megyei Önkormányzathoz, azonban a korábbi döntéstől eltérően kevesebb támogatást
hagyott jóvá a Közgyűlés, így az önerő értéke is változik. Emiatt szükségessé vált a módosításra.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
152/2012. (VII.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2012. évi „Parlagfű-mentesítési Alap” terhére, a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek támogatására kiírt pályázat csökkentett támogatási összegének elfogadásáról és a beszerzendő eszközök jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a parlagfűmentesítési pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által megítélt,
csökkentett összegű támogatását és az alábbiak szerint kívánja igénybe venni:
1. A támogatás felhasználásának és a szükséges önerő biztosítása mellett 2012.
évben megvalósítandó cél 1 db fűkasza (típusa: Husqvarna 545 Rx) és 16
db kasza beszerzése bruttó 310.391 Ft, azaz: Háromszáztizezerháromszázkilencvenegy forint összegben.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat csökkentett önerejét 79.849 Ft, azaz: Hetvenkilencezer-
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nyolcszáznegyvenkilenc forint összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg Kunhegyes Város Önkormányzata
a tárgyban korábban hozott 115/2012. (V.29.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
5. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Hivatala 5000
Szolnok, Kossuth u. 2.
2. ’Kunhegyes Városért” Közalapítvány 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
3. Szabó András polgármester
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 15
óra 10 perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc
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Iktatószám: KVÖ/113/27/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. július 16-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 15.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
147/2012.
148/2012.

149/2012.

150/2012.
151/2012.

152/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a Karcagi Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetéséhez szükséges víz alatti porszívó beszerzéséhez hozzájárulásról
a „Start munkaprogram közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakók felszámolása valamint mezőgazdasági projektrész
nagy-értékű eszközigényeinek megvalósulásához szükséges
eszközök beszerzése”tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
eredményéről
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról
a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és szennyvíz közművek) működtetése tárgyában történő bérleti – üzemeltetési
szerződés megkötéséről Kunhegyes Város Önkormányzata –
a Tisza-Víz Kft. – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
között
a 2012. évi „Parlagfű-mentesítési Alap” terhére, a JászNagykun-Szolnok
megyében
megvalósuló
parlagfűmentesítési tevékenységek támogatására kiírt pályázat csökkentett támogatási összegének elfogadásáról és a beszerzendő
eszközök jóváhagyásáról
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