Iktatószám: KVÖ/413/17/2013.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2013. március 11-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 5.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
4/2013.
5/2013.

Rendelet tárgya

Kódszám

a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.02.) rendelet
módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

B1
I3

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
39/2013.

40/2013
41/2013.

42/2013.
43/2013.

Határozat tárgya
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó pénzügyi vezető kiválasztásáról
a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz pályázat benyújtásáról és a pályázat önerejének biztosításáról
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásához
a piactéri vásárcsarnok (431 hrsz) 6. számú helyiségének bérbeadásáról
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Kódszám

A15
A15

A15

D7

J4

44/2013.
45/2013.

46/2013.

az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ lapostető
rekonstrukciójáról
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény
beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt. 83. §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás indításáról
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásához

2

Z1

D5

D5

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. március 11-én
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. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, és
Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építési hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak,
valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 14 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.02.) rendelet módosítására
(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
véleményezte egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadásra alkalmasnak találta a 2012. évi
költségvetésről szóló rendelet tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
– minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2013. (III.12.)
önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.02.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
(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
véleményezte egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadásra alkalmasnak találta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
– minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2013. (III.12.)
önkormányzati rendeletét
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben”
című TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó
pénzügyi vezető kiválasztásához
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az N&S Tanácsadó Kft.
adta, bruttó 2.667.000 Ft. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
39/2013. (III.11.) Kt. határozat,
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.1112/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó pénzügyi vezető kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a pályázat pénzügyi vezetői feladatainak ellátásával az
N&S Tanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Petőfi S. utca 14.) –t bízza meg
A bruttó megbízási díj 2 667 000 Ft.
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat Támogató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52. sor: Igénybevett szolgáltatások költségei terhére) biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város aljegyzője
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. ASIO Tanácsadó és Szolgáltató Iroda Bt. (5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 2.)
7. Aditus Tanácsadó Zrt. (1054 Budapest, Báthori utca 3.)
8. N&S Tanácsadó Kft. (2330 Dunaharaszti, Petőfi S. utca 14.)
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz pályázat benyújtásáról
és a pályázat önerejének biztosításáról
(írásban csatolva)

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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

40/2013. (III.11.) Kt. határozat,
a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaphoz pályázat benyújtásáról és a pályázat önerejének
biztosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalhoz a Megyei Parlagfű-mentesítési Alap
500 000 Ft összegű támogatásának elnyerésére
1. A pályázat teljes bruttó bekerülési költsége:
410 880 Ft
2 db sövényvágó + védőfelszerelés
25 db kézi kasza + nyél
124 746 Ft
Mindösszesen:
535 626 Ft
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét bruttó 35 626 Ft, azaz harmincötezer-hatszázhuszonhat Ft összeget a 2013.
évi költségvetéséből biztosítja.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályveztő
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
6. Barta Jenő építési hivatalvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben”
című, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásához
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Investment 2000 Szervező és Pénzügyi Tanácsadó Bt. adta. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
41/2013. (III.11.) Kt. határozat,
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-20120030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a pályázat tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak ellátásával az
Investment 2000 Szervező és Pénzügyi Tanácsadó Bt. – t
(1033 Budapest, Harrer Pál u. 10.)
bízza meg.
A bruttó megbízási díj 1 250 950 Ft.

A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat Támogató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52. sor: Igénybevett szolgáltatások költségei terhére) biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város aljegyzője
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Investment 2000 Szervező és Pénzügyi Tanácsadó Bt. (1033 Budapest, Harrer Pál u.
10.)
7. MÁTRIX-WORKMANLIKE Szolgáltató, Kommunikációs, Tanácsadó és Oktató
Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 98.)
8. Metator Team Kft. (2311 Szigetszentmiklós, Pf. 305.)
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
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10. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz) 6. számú helyiségének bérbeadásáról
(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
véleményezte egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja, hogy bérbe adják a
piactéri vásárcsarnok 6. számú helyiségét, annyi észrevétellel, hogy a bérleti szerződés
tervezet 2. pontját javítsák ki, mert benne maradt az előző tervezetből a szöveg.
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
42/2013. (III.11.) Kt. határozat,
a piactéri vásárcsarnok (431 hrsz) 6. számú helyiségének bérbeadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő piactéri vásárcsarnok 6.
számú üzlethelyiségét
bérbe adja,
a következő feltételekkel:
Bérlő: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Bérleti szerződés időbeni hatálya: 2013. április 1 – 2014. március 31.
Bérleti díj: bruttó 25 000 Ft/hó, azaz Huszonötezer forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási csoport
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosítására
(írásban csatolva)

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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

43/2013. (III.11.) Kt. határozat,
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 5.§ (1)–(2) bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b.) pontjában, illetve a 78 § (5) bekezdés b.) felhatalmazása alapján a
fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 5.§ (1)–(2) bekezdése, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés
b.) pontjában, illetve a 78 § (5) bekezdés b.) felhatalmazása alapján a fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú
melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
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3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a 53/2012. (III.27.), illetve a 293/2012. (XII.20.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot.

Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ lapostető rekonstrukciójára
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Hegyesi Kun Kft. adta.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban.
Magyar György annyit szeretne hozzátenni, hogy örömteli hogy végre el tudtak idáig jutni, hiszen Kunhegyes kulturális életének, diákságot, felnőtteket érintő rendezvényei főként
erre az épületre korlátozódnak, illetve adnak teret. Meg szeretné ragadni a lehetőséget, ha
lehetőség lesz és anyagi forrás is rendelkezésükre áll és a kultúra építményeire akarnak
áldozni, javasolja, hogy a következő az legyen a városi könyvtárnak a Szabadság tér felőli
része. Tudja, hogy már volt erről felmérés, tudja hogy a vizsgálatok elindultak, tehát nem
azon múlik, hogy érdektelenség van, tudja hogy anyagi kérdés. Javaslata csupán annyi,
mihelyst forrás áll rendelkezésükre, legyen ez a következő.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
44/2013. (III.11.) Kt. határozat,
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ lapostető rekonstrukciójáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ lapostető rekonstrukciós mun-
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kálatok elvégzésére a Hegyesi Kun Kft. (5340 Kunhegyes, Malom u. 11.) gazdasági társaság árajánlatát fogadja el.
A bruttó kivitelezési költség 5 999 356 Ft.
A helyreállítási munkálatok költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a kötvényforrás terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a vállalkozói szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Ajánlattevők
5. Intézményvezető
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására

(írásban csatolva)

9. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy a startmunka mintaprogram megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a Közbeszerzési törvény alapján nyílt
közbeszerzési eljárás indításához kapcsolódik.
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
45/2013. (III.11.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) Második része szerinti nemzeti eljárásrend alapján, a Kbt. 83.
§-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás indításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata elhatározza, hogy a kistérségi startmunka
mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére a Kbt. Második része szerinti nemzeti eljárásrend
alapján, a Kbt. 83. §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárást indít.
A közbeszerzési eljárás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a város
2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges feladatok elvégzésére.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

9/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy a startmunka mintaprogram megvalósulásához szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásával kapcsolatos. A legkedvezőbb ajánlatot Bakos László hivatalos közbeszerzési tanácsadó adta.
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
46/2013. (III.11.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges eszköz-, anyagigény beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a közbeszerzési feladatok ellátásával megbízza
BAKOS LÁSZLÓ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(tanácsadó névjegyzéki száma: 869, engedélyszám: ES-526648, lakik: 5232 Tiszabő, Micsurin út 5.)

A bruttó megbízási díj: 381 000 Ft, azaz háromszáznyolcvanegyezer forint.
A közbeszerzési feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata
a város 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin út 5.)
5. Katona Kft. (5000 Szolnok, Hold u. 31.)
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6.
7.
8.
9.

Nardai Dániel (Fegyvernek, Gyóni G. u. 27/a.)
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 14 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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