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Határozat tárgya
A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT MUNKANÉLKÜLISÉGÉNEK ÉS SZOCIÁLIS HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT
Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnés elhatározásáról
a laboratóriumi mintavételi helyiség működtetése tárgyában a
Kátai Gábor Kórház és Kunhegyes Város Önkormányzata
között kötendő együttműködési megállapodásról
a folyószámlahitelt kiváltó adósságmegújító hitelhez kapcsolódó feladatokról
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes
pályázathoz kapcsolódóan laptopok beszerzése tárgyában
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes
pályázathoz kapcsolódóan digitális fényképezőgép és videó
kamera beszerzése tárgyában
a természetben nyújtott átmeneti segélyezés céljára történő
tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési
terv jóváhagyásáról
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú
KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosítószámú pályázathoz saját
forrás kiegészítésére EU Önerő támogatás pályázat benyújtásáról

Kódszám
E11

D7

Z1

Z1

Z1

Z1

D1

Z1

2
254/2012

Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználásához közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról és Bíráló bizottság létrehozásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. november 13-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 képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető, Fűtő Georgina ügykezelő, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Horváth Lajos képviselő később fog érkezni. 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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a KÖZÉP-TISZA VIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetése tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy oka fogyottá vált ez a tevékenység, amit folytatnak és ebből kifolyólag vannak pénzügyi problémáik. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

4
246/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
A KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT MUNKANÉLKÜLISÉGÉNEK ÉS SZOCIÁLIS HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszűnés elhatározásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a KÖZÉPTISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként egyetért azzal,
hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a és a Társaság Alapszabálya alapján a taggyűlés megállapítsa, hogy a Kft. a fennálló
tartozását soha nem vitatta, azonban ennek ellenére fedezet hiányában nem
rendezte, ezért védelmezniük kellett a társaság fizetésképtelenségét, ezért
az 1991. évi IL. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján kérik a T.
Törvényszéktől a jelen beadvány mellékleteként beadott iratok és a lerótt illeték, valamint a befizetett közzétételi díj alapján a
felszámolási eljárás
megindítását, illetve az 1991. évi IL. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. adós fizetésképtelenségének megállapítását.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai
4. Vígh Károly korábbi ügyvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kátai Gábor Kórház és Kunhegyes Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról a laboratóriumi mintavételi helyiség működtetése tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a következő módosítással. A
szerződés tervezet 1.3. pontjának második bekezdése a következő legyen: A fenti időtartam alatt a Megrendelő a minimum rendelet szerinti szakdolgozó jelenlétét biztosítja, a
vérvételhez szükséges fogyó eszközöket a Szolgáltató biztosítja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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247/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a laboratóriumi mintavételi helyiség működtetése tárgyában a Kátai Gábor Kórház és Kunhegyes Város Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
a mellékletben csatolt megállapodás aláírásához az alábbi módosítással:
A megállapodás 1.3. pont 2. bekezdése helyébe a következő lép: „A
fenti időtartam alatt a Megrendelő a minimum rendelet szerinti szakdolgozó jelenlétét biztosítja. A vérvételhez szükséges fogyóeszközöket
(vérvételi tű, kémcső, fertőtlenítő szer, kötszer stb.) a Szolgáltató biztosítja a vérminták levételéhez.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert jelen megállapodás és az üzemeltetéshez
szükséges megbízási szerződések aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
5. Fűtő Georgina ügykezelő

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a folyószámlahitelt kiváltó adósságmegújító hitelhez kapcsolódó
feladatokról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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248/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a folyószámlahitelt kiváltó adósságmegújító hitelhez kapcsolódó feladatokról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
a polgármestert a folyószámlahitelt kiváltó adósságmegújító hitelhez
kapcsolódó tárgyalások lefolytatására és a képviselőtestület döntés előkészítésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 „Útravaló a kreatív jövőbe” című pályázat kapcsán eszközök beszerzése – laptop – tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a laptopok beszerzése tárgyában a legkedvezőbb
ajánlatot a Notebookspecialista.hu Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
249/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan
laptopok beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP3.2.3./A-11/1-2012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szükséges, 3 db laptop beszerzése tárgyában a
Notebookspecialista.hu Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társasággal köt szerződést (Székhelye: 1042 Budapest, József Attila utca 31.
fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01-09-861429, képviseli: Pék László).
A beszerzés költsége nettó: 370.630 Ft, ÁFA 100.070 Ft, bruttó:
470.700 Ft, azaz négyszázhetvenezer-hétszáz forint.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. A&T Investments Kft. (1074 Budapest, Dohány utca 63/b.)
5. Mysoft Bt. (1067 Budapest, Eötvös utca 19.)
6. Notebookspecialista.hu Kft. (1042 Budapest, József Attila utca 31.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser
10. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés TÁMOP-3.23/A-11/1-2012-0150 „Útravaló a kreatív jövőbe” című pályázat kapcsán eszközök beszerzése – fényképezőgép - tárgyban
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a digitális fényképezőgép és videó kamera beszerzése tárgyában a Digitcam Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, azonban a projektmenedzser
véleménye alapján az általa ajánlott termékek műszaki paramétere nem felel meg a pályázat során megvalósítani kívánt célnak, ezért a Panaudio Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
250/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan
digitális fényképezőgép és videó kamera beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP3.2.3./A-11/1-2012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szükséges, 1 db digitális fényképezőgép és 1 db videó kamera
beszerzése tárgyában a PANAUDIO Elektronikai Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal köt szerződést (Székhelye:
1092 Budapest, Ferenc krt. 26., cégjegyzékszáma: 01-09-361167, képviseli: Tábi Zoltán).
A beszerzés költsége nettó: 192.897 Ft, ÁFA 52.083 Ft, bruttó: 244.980
Ft, azaz kettőszáznegyvennégyezer-kilencszáznyolcvan forint.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Digitcam Kft. (1052 Budapest, Károly körút 8.)
5. eBolt Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 4.)
6. Panaudio Kft. (1092 Budapest, Ferenc körút 26.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser
10. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a természetbeni egyszeri átmeneti segélyként nyújtott tűzifavásárlás szállítójának kiválasztására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület október 30-i képviselőtestületi ülésen döntött a tűzifavásárlásról. Az AGROMIX-2002 Kft. adta a legkedvezőbb
ajánlatot 799.500,- forint értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
251/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezés céljára történő tűzifavásárlás árajánlatainak
elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a szociálisan rászorulók részére tűzifa biztosítására bekért árajánlatok elbírálása során – a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján – az AGROMIX-2002
Kft. (székhely: 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz., adószám:
12921786-2-16) által benyújtott, 799.500 forint bruttó összeget tartalmazó
ajánlatot fogadja el.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a tűzifavásárlásnak az AGROMIX-2002 Kft.-től történő beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: 2012. november 30.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. AGROMIX -2002 Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.
5. 4 ÉK Bt. 5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.
6. MALOM-BAU Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Szászi Laura tanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
(írásban csatolva)
7/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy ez a napirendi pont a 2013. évi ellenőrzési
terv jóváhagyásáról szól. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután
kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
252/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – A költségvetési
szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2013. évi belső ellenőrzési
tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
5. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
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Megérkezik a képviselőtestület ülésére Dr. Horváth Lajos képviselő, így a az ülésen megjelent képviselők száma kilenc.

7/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés „Kunhegyes vízminőség-javítás és
vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosítószámú pályázathoz saját
forrás kiegészítésére EU Önerő támogatás pályázat benyújtásával kapcsolatos.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
253/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2011-0047
azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő támogatás pályázat benyújtásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata elhatározza a határozat mellékletét képező,
adott tartalmú támogatási kérelem benyújtását a Kunhegyes vízminőség-javítás
és vízbázis fejlesztés című KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosítószámú projekt
önerejének biztosítására önerő támogatást, visszatérítendő támogatásként való
igénylésére.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent I. u. 3.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Répászky Gabriella csoportvezető

7/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy az előterjesztés Tiszagyenda, Tiszaszentimre,
Tomajmonostora településeken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználáshoz közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról és Bírálóbizottság létrehozásáról szól az Óvodához kapcsolódóan.
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Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag kilenc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
254/2012. (XI.13.) Kt. h a t á r o z a t,
Tiszagyenda, Tiszaszentimre, Tomajmonostora településeken önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás felhasználásához közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról és Bíráló bizottság létrehozásáról

I.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST
SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZPONTOSÍTOTT
ELŐÍRÁNYZATBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁS FELHASZNÁLÁSA, A
TÁRSULT FORMÁBAN MŰKÖDTETETT, KÖTELEZŐ FELADATOT
ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE A TISZAGYENDAI, TISZASZENTIMREI, TOMAJMONOSTORAI TAGINTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁVAL A 105680SZ. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN
közbeszerzési eljárást indít a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontjára tekintettel, a Kbt. 94 – 100. § alapján szabályozott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás formájában, ahol a mellékelt Ajánlattételi felhívást és Dokumentációt elfogadja figyelemmel az eljárási típus meghatározására, a beszerzés becsült értékére valamint a vonatkozó egybeszámítási szabályokra.

II. A Képviselőtestület az alábbi tagokból álló Közbeszerzési Bírálóbizottságot
hozza létre az eljárásban való teljeskörű közreműködés céljából:
- Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
- Bakos László közbeszerzési szakértő
- Oláh Katalin pénzügyi ügyintéző
- Barta Jenő Építési hivatal hivatalvezető
III. Kunhegyes Város Önkormányzata az alábbi ajánlattevők részére küldi meg az
Ajánlattételi felhívást:
1./ Földvári és Társa Építő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
5244 Tiszaszőlős, Béke út 22.
Cj: 16 09 007355 Adósz: 13060736-2-16
Cégjegyzésre jogosultak: Oláh Tünde ügyvezető, Földvári József ügyvezető
2./ REXTOR Építőipari, Kereskedelmi, Szolgáltató kft.
5231 Fegyvernek, Táncsics M. út 114.
Cj: 16 09009698 Adósz: 14136216-2-16
Cégjegyzésre jogosultak: Tatárné Ollé Csilla ügyvezető, Tatár László ügyvezető
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3./ LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
5322 Tiszaszentimre, Ív u. 14.
Cj: 16 09 005179 Adósz: 11442464-2-16
Cégjegyzésre jogosultak: Ladányi János ügyvezető
IV. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségeit a 2012. évi,
illetve 2013. évi költségvetésében biztosítja, oly módon, hogy a támogatásban
részesülő önkormányzatok támogatás arányosan vállalják az önerő és a feladatellátás rájuk eső részének biztosítását.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők
ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Bíráló bizottság tagjai helyben
4. Bakos László közbeszerzési szakértő
5. Tiszagyenda Község Önkormányzata, Pisók István polgármester
6. Tiszaszentimre Község Önkormányzata, Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
7. Tomajmonostora Község Önkormányzata, Fazekas Szabolcs polgármester
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Irattár

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

