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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2013. október 29-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 21.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
13/2013.
14/2013.

15/2013.
16/2013.

17/2013.

Rendelet tárgya

Kódszám

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről
a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének
részletes szabályairól
a
közterület
használat
szabályozásáról
szóló
34/2004.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet
módosítására
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet
módosításáról

J2
Z0
D5

A1
B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
185/2013.
186/2013.
187/2013.

Határozat tárgya

Kódszám

mezei őrszolgálat létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
III. negyedéves teljesítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
koncepciójáról

Z1
Z1
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188/2013.

189/2013.

190/2013.

191/2013.

192/2013.

193/2013.
194/2013.

195/2013.
196/2013.
197/2013.
198/2013.
199/2013.

200/2013.
201/2013.

202/2013.

203/2013.

a kötvényforrás menedzsment 2013.01.01 – 2013.08.31. időszakra vonatkozó tájékoztatójának és elszámolásának elfogadásáról
a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel
2010. június 10-én kötött, többször módosított megbízási
szerződés megszüntetéséről
az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
(2360 Gyál, Patak u. 5. Adószám: 10361124-2-13; Cégjegyzékszám: 13 09 159706 ügyvezetője Patakfalvi Péter) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges
ingatlan megvásárlásáról
a MEISIK 2010 Kereskedelmi Kft. (1108 Budapest, Hang u.
14. C. lház 4. em. 19., Adószám: 22938075-2-42, Cégjegyzékszám: 01 9 945552) részére munkahelyteremtő beruházás
megvalósításához szükséges meghatalmazás adása
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási
– és a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012/2013-as tanévről
szóló szakmai beszámolójának elfogadására
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai
beszámolójának elfogadására
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatói álláshelyének meghirdetésére
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2013. évi
működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. III. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg
gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodájának
megszűnése miatt végrehajtott létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás lehívásához szükséges nyilatkozatról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési
Terv módosításáról
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményről
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP -1.A.5 felhívás
alapján” benyújtott pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához, valamint közbeszerzési eljáráshoz Bíráló Bizottság létrehozásáról
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz
szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról
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204/2013.

a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz
hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásához
szükséges közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi felhívás” elfogadásáról
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D5

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. október 29-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, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezetőtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky
Gabriella vezető-főtanácsos, Fábián-Major Anikó óvodavezető,
Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Kovácsné Lázár Elvira iskolaigazgató, Szabó Istvánné az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Horváth Lajos képviselő úr még nem érkezett meg. A képviselőtestület nyilvános ülését 15
óra 30 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.

Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Vélemény és kérdés hiányában javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalják meg.
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NULLADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a mezőőri szolgálatról 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
elfogadásra alkalmasnak találta a mezőőri szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotását és a mezőőri szolgálat létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról
szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a mezőőri szolgálatról szóló rendelet megalkotásával kapcsolatos tervezetet
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
– minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2013. (X.30.)
önkormányzati rendelet

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szabó András polgármester megkéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja a mezei őrszolgálat létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
185/2013.(X.29.) Kt. határozat
mezei őrszolgálat létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról az alábbi döntéseket hozza:
1) A Képviselő-testület 2013. november 1-től létrehozásra kerülő mezei őrszolgálat tárgyi feltételei megteremtéséhez 800 ezer Ft-ot, működtetéséhez további
300 ezer Ft-ot biztosít Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése terhére.
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2) A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az 1 fő mezőőri
álláshely betöltésével kapcsolatos feladatok ellátására, a mezei őrszolgálat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságánál történő nyilvántartásba vételére, valamint a mezei őrszolgálat működése
tárgyi feltételeinek megteremésére.
3) A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvánnyal kötött, a mezei őrszolgálatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megszűntetésére a Kunhegyes Város Önkormányzata által
fenntartott mezei őrszolgálatnál lévő egy fő mezőőri álláshely betöltésével egyidejűleg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága (5000
Szolnok, Vízpart krt. 32.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az utcanév és település-rész név megállapításának, valamint a házak
számozásának részletes szabályairól 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
elfogadásra alkalmasnak találta az utcanév és település-rész név megállapításának, valamint a házak számozásának részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Kontra József elmondja, úgy érezte mikor elolvasta a rendelet tervezetet, hogy az úgynevezett Mötv., a 2011. évi CLXXXIX. törvény teljes mértékben a mozgásterét meghatározza az Alaptörvény. Az Alaptörvénnyel kapcsolatban sok észrevétel jelentkezett és ezt magával hordozza ez a rendelettervezet is. Elmondja, hogy mire gondol. Olyan apróságokra
csak, hogy például egy lakosság a képviselőtestületnek a véleményét személyesen be sem
nyújthatja, vagy abban az esetben, ha lakossági kezdeményezés van, mindegy hogy milyen
mértékű csak a képviselőtestület dönt. Tehát a testület kizárólagos jogának minősíti ezeket
a dolgokat. Elnézést kér, ha nem jól látja.
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Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a 8. § tér ki a lakosság véleménynyilvánításának
rendjére. A lakosság a képviselőtestületnek a véleményét, kérelmét, javaslatát postai és
elektronikus úton egyaránt benyújthatja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az utcanév és település-rész név megállapításának, valamint a házak számozásának részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásával kapcsolatos tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő és kettő ellenszavazattal
elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2013.(X.30.)
önkormányzati rendelete
a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a közterület használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.15.) önkormányzati 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
elfogadásra alkalmasnak találta a közterület használat szabályozásáról szóló
34/2004.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 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 közterület használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadják el.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
– minősített többséggel – elfogadja és megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2013. (X.30.)
önkormányzati rendelet
a közterület használat szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a
bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a
helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 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 helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadják el.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2013. (X.30.)
önkormányzati rendelet
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.
(IV.13.) önkormányzati rendelet módosítására

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati 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
elfogadásra alkalmasnak találta a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 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 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja és megalkotja.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
17/2013. (X.30.)
önkormányzati rendelet

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Horváth Lajos képviselő úr megérkezik a képviselőtestületi ülésre, így a képviselőtestület jelenlévő tagjainak száma kilenc főre változik.

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
(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 alkalmasnak találta Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló határozati javaslatot.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:

186/2013.(X.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.
évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben
benyújtottak szerint
-

1.951.284 e Ft bevétellel és
1.758.642 e Ft kiadással
elfogadja.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Önállóan működő intézmények vezetői
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HATODIK NAPIRENDI PONT
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Képviselőtestület valamennyi bizottsága összevont ülésen megtárgyalta, megkérdezi mi a bizottságok véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen minden bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
10

187/2013.(X.29.) Kt. határozat

Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Kunhegyes Város Önkormányzata megtárgyalta és a beterjesztett formában elfogadta a 2014. évi költségvetés koncepcióját.
A 2014. évi költségvetési rendeletet a következő szempontok figyelembevételével
kell elkészíteni:
1. A költségvetési rendelettervezetet egyeztetni kell a jogszabályban és a
Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt fórumokkal, testületekkel.
Felelős: jegyző
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő
negyvennegyedik nap
2. Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a működőképesség megőrzésére, a bevételek teljeskörű feltárására, pályázati lehetőségek
kihasználására, a racionális működés biztosítására.
Felelős: jegyző és intézményvezetők
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő harmincharmadik nap
3. A részletes költségvetés kidolgozása az alábbi részletes szabályok alapján
történik:
a.

A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban és a helyi
rendeletekben foglaltak alapján kell eljárni.

b.

A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével
kell megállapítani.

c.

A pedagógusok rendszeres személyi juttatását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján megállapított, 2014. szeptember 1-től emelt összegben kell tervezni.

d.

A pedagógusok részére csak kötelező pótlékok állapíthatók meg a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. számú mellékletben szereplő alsó határ figyelembe vételével, kivéve ha a fenntartó
másképp nem döntött. Az illetménypótlékok –jogszabályi előírások
figyelembe vételével- csak a szorgalmi időre biztosíthatók.

e.

A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összegét az illetményalap ötszörösében határozza meg, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterheket is.

f.

Az intézményeknél meg kell tervezni a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 77. § (1) bekezdése szerinti teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, egyúttal a
szabad előirányzatok zárolásra kerülnek.
11

g.

A dologi kiadások előirányzata nem haladhatja meg a 2013. évi dologi
kiadás várható teljesítésének szerkezetváltozással és szintre hozással
korrigált adatát. Amennyiben a feladat ellátásra kötött felhasználású
támogatásként biztosított a központi költségvetési forrás, a dologi kiadás a finanszírozás erejéig tervezhető.

h.

A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell elsődlegesen számításba venni.
A felhalmozási kiadások tervezésénél be kell tartani azt a szabályt,
hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú bevétellel fedezve,
önkormányzati összesenben egyensúlyosan kerülhet be a költségvetésbe.
Felelős: intézményvezetők
kiskincstári csoportvezető
költségvetési csoportvezető
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő harmincötödik nap

i.

Az önkormányzat 5 millió Ft általános tartalék tervezésével számol
2014. évben.

j.

A társadalmi szervezetek támogatására 2014. évben a 2013. évi eredeti előirányzat ill. megállapodásban rögzített összeg tervezhető. Kiemelten kell tervezni az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek, így a Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság és a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány támogatását.

k.

Civil szervezetek támogatására 600 ezer Ft keret biztosítható.

l.

A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány önkormányzati kötelező feladatellátást biztosító 2014. évi részletes költségvetését a szükséges
önkormányzati támogatás megállapításához be kell kérni.
Felelős: gazdasági osztályvezető
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő
harmincharmadik nap

m.
n.

Önkormányzati segélyként 1.600 ezer Ft tervezhető.
Méltányossági alapon megítélt rendszeres szociális segélyek nem tervezhetők.

4. Egyéb tervezési feladatok:
a. A költségvetés készítése a 368/2011. (XII. 31.) számú, többször módosított Kormányrendeletben, és a helyi önkormányzat és szervei
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Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított
9/2011. (IV. 13.) helyi rendeletben előírt formában történik.
b. Csak a támogatások erejéig tervezhető a felhasználási cél szerinti kiadás.
c. Intézmények csak olyan táborokat -pl. alkotótábor, nyári tábor- szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevők
által befizetett díjakból ill. pályázati forrásból.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: folyamatos
5. Az önkormányzat a pályázati feltételek fennállása esetén 2014. évben
is pályázatot nyújt be a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
Felelős: gazdasági osztályvezető
Határidő: a pályázat benyújtásának lehetősége megnyílását követő 30
nap
6. Az intézményeknél elsődlegesen egyéb ellátással nem rendelkezők
foglalkoztatásával kell megoldani az intézményi feladatokat.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: folyamatos
7. Amíg a képviselőtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a
polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző
évi intézményi feladatellátást szolgáló kiadási előirányzatokon belül a
kiadások arányos teljesítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. A képviselőtestület tagjai
9. Önállóan működő intézmények vezetői
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kötvényforrás menedzsment 2013.01.01. – 2013.08.31. időszakra vonatkozó tájékoztatójának és elszámolásának elfogadásáról
(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 alkalmasnak találta a kötvényforrás menedzsment 2013.01.01.–2013.08.31.
időszakra vonatkozó tájékoztatójának és elszámolásának elfogadásáról szóló határozati
javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
188/2013.(X.29.) Kt. határozat
a kötvényforrás menedzsment 2013.01.01 – 2013.08.31. időszakra vonatkozó tájékoztatójának és elszámolásának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a BUDAPEST PRIVINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. által benyújtott, „Kunhegyes I. Kötvény”
elnevezésű kötvényből származó forrással kapcsolatos, 2013. január 1. – augusztus 31. időszakra befektetési elszámolást és tájékoztatót
elfogadja,
és a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft-t megillető prémium bruttó összegét 543.876,- Ft-ban határozza meg.

Erről értesülnek:
1. BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel 2010. június 10-én kötött, többször módosított megbízási szerződés megszüntetéséről
(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 alkalmasnak találta a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.vel 2010. június 10-én kötött, többször módosított megbízási szerződés megszüntetéséről
szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

189/2013.(X.29.) Kt. határozat
a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel 2010. június 10-én kötött,
többször módosított megbízási szerződés megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a BUDAPEST PRIVINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft-vel 2010. június 10-én kötött megbízási
szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés-megszüntetés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fenyvesi Beáta, a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9. 4/10.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál,
Patak u. 5.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan
megvásárlására
(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 alkalmasnak találta az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
(2360 Gyál, Patak u. 5.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges
ingatlan megvásárlásáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
190/2013.(X.29.) Kt. határozat
az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Patak u. 5. Adószám: 10361124-2-13; Cégjegyzékszám: 13 09 159706 ügyvezetője Patakfalvi Péter) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.)
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja az AGROLARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező kunhegyesi belterületi
-

3303/12. hrsz-ú 15.000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant vetőmagtisztító és feldolgozó üzemének létesítésére a fenti bejegyzett
cég részére értékesíti.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlan vételárát
1,- Ft/m2, összesen: 15.000,- Ft, azaz: Tizenötezer forint összegben állapítja
meg, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság az ingatlanon tervezett beruházás
megvalósulása esetén legalább 15 fő részére munkahelyet létesít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlan tekintetében a Ptk. 374-375. §-a alapján visszavásárlási jog érvényesítését írja elő az
alábbi esetekre:
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-

amennyiben a beruházás megvalósítása 2014. december 31. napjáig nem kezdődik meg,
amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi
határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munkahelyteremtésre.
Ennek határideje 2014. december 31. napjáig terjedő időtartam.

4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvételi
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Patak u. 5.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Vagyongazdálkodási csoport
8. Irattár

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a MEISIK 2010 Kft. (1108 Budapest, hang u. 14. C. lház. 4 em. 19.) részére munkahelyteremtő beruházás megvalósításához szükséges meghatalmazás adása
(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 alkalmasnak a MEISIK 2010 Kft. (1108 Budapest, hang u. 14. C. lház. 4 em.
19.) részére munkahelyteremtő beruházás megvalósításához szükséges meghatalmazás
adásáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
191/2013.(X.29.) Kt. határozat
a MEISIK 2010 Kereskedelmi Kft. (1108 Budapest, Hang u. 14. C. lház 4. em. 19., Adószám: 22938075-2-42, Cégjegyzékszám: 01 9 945552) részére munkahelyteremtő beruházás megvalósításához szükséges meghatalmazás adása
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
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jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait, valamint a Ptk. vonatkozó előírásait – az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a MEISIK
2010 Kereskedelmi Kft. ügyvezetője Feihui Weng kérelmében foglaltakat és a
3303/19., 3303/20. és 3303/21. hrsz-ú ingatlanok hasznosítása és munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében a meghatalmazást a melléklet szerinti
tartalommal megadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a meghatalmazás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. MEISIK 2010 Kereskedelmi Kft. (1108 Budapest, Hang u. 14. C lház 4. em. 19.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Vagyongazdálkodási csoport
8. Irattár

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási- és a
fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási- és a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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192/2013.(X.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a fenntartásában működő
nevelési intézmények tanévindításáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által működtetett oktatási – és fenntartásában működő nevelési intézmények
2013/2014-es tanévindításról szóló tájékoztatót a mellékelt formában
e l f o g a d j a.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó intézményvezető
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
193/2013.(X.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012/2013-as tanévről szóló szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a fenn-
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tartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetőjének 2012/2013-as
tanévről szóló szakmai beszámolóját megvitatta és azt a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó intézményvezető
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta az önkormányzat működtetésében álló
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai tevékenységéről szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
194/2013.(X.29.) Kt. határozat
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola vezetőjének 2012/2013-as tanévről szóló szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja és ezzel együtt az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2012/2013-as tanévben végzett lelkiismeretes tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói
álláshelyének meghirdetésére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak találta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói álláshelyének meghirdetésére szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

195/2013.(X.29.) Kt. határozat
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói álláshelyének meghirdetésére
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ában biztosított jogkörében eljárva –
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatói munkakörének ellátására az alábbi tartalommal pályázatot ír ki:
Kunhegyes Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására
közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. január 01-től 2018. december 31-ig
szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kunhegyes Város
Önkormányzatának fenntartásában, önállóan működő költségvetési szerv.
Az igazgató felelős az eltérő telephelyen működő Művelődési Központ, Városi
Könyvtár, Kunkapitányház törvényes és szakszerű tevékenységéért.
Az igazgató a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői
megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének
biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok
gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.
Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az egész intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezésért, irányításáért, színvonaláért és
szabályosságáért.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/A (1) bekezdésben megfogalmazott
főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség:
vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga.
- az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének igazolása
- a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy
szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő közművelődési tevékenység
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- egyetem, szakirányú végzettség,
- hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázatának tartalmát megismerhetik.
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-

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea
jegyző nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu címen és az 59/326-940 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, postai úton Kunhegyes Város Jegyzőjének címezve kell megküldeni (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni „Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A képviselőtestület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.kunhegyes.hu - 2013. november 4.
- Kunhegyes Város Önkormányzata fali hirdetője – 2013. november 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. november 4.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Barta
Ferenc aljegyzőt a pályázati kiírás NKI Közigállás elektronikus Közigazgatási
Állásportál internetes oldalán történő közzétételére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Bibókné Simon Mária csoportvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2013. évi működéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Magyar György elmondja, hogy lényeges csökkenés figyelhető meg a 2011. évhez képest.
Véleménye szerint végig kellene gondolni, hogy mi lehet ennek az oka és intézkedni. Egy
észrevételt szeretne megosztani, amelyet több helyről is hallott. Valahogyan meg kellene
oldani azt, hogy a SZÉP kártya elfogadóhely legyen a strand.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy alpolgármester úrral együttműködve próbáltak
erre megoldást találni. Jelenleg az a probléma a SZÉP kártya elfogadóhely létesítésével
kapcsolatban, hogy az üzemeltető a közalapítvány. A képviselőtestület tudna ezen változtatni.
Szabó András polgármester javasolja, hogy nézzenek ennek utána.
Nagy Kálmán javasolja, hogy a következő soros képviselőtestületi ülésre készítsenek kimutatást, hogy van-e értelme annak, hogy az üzemeltetője az önkormányzat legyen. Ez pro
és kontra meg tudná mondani, hogy van-e értelme.
Dr. Pénzes Tímea jegyző javasolja, hogy a költségvetési év lezárását várják meg. Természetesen a vizsgálatot előtte elvégzik, illetve megpróbálják még azt a lehetőséget megvizsgálni, hogy milyen alternatív megoldás van arra vonatkozóan, hogy esetleg az üzemeltetés
a közalapítványnál maradjon, de elfogadóhely mégis valahogy létesüljön. Az az akadálya
ennek, hogy amíg az üzemeltetés jogköre a közalapítványnál van, mind a bevételek, mind a
kiadások náluk jelentkeznek.
Magyar György elmondja, ha tudnának valamilyen felmérést esetleg készíteni, hogy a
bérlet és jegyárak hogyan alakulhattak, hogy ennyi volt a bérlet ára és ennyien jöttek.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, minden évben tárgyalja a jegyárakat a közalapítvány
kuratóriuma és ezt követően kerül képviselőtestület elé.
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr köszönti a képviselőtestület tagjait. Elmondja, hogy
megvizsgálták már ebben az évben is, mert felmerült ennek az igénye, hogy SZÉP kártya
elfogadóhelyként fölmerüljön a közalapítványnál ez a lehetőség. Az a legnagyobb probléma, hogy az új civil törvény akadályozza meg abban, hogy SZÉP kártya elfogadóhelyként
a közalapítvány szerepeljen. A közalapítvány civil szervezet, ami ráadásul kiemelten közhasznú. Az új civil törvény szerint a kiemelten közhasznú társaságok az árbevételük tíz
százaléka, vagy a bevételük tíz százaléka mértékéig lehet csak gazdasági tevékenységet
folytatni. Ennek következtében, a SZÉP kártya elfogadása miatt olyan tevékenységeket
kellene még fölvenniük, amit önmagában véve a közalapítványnak az alapfeladat ellátási
körébe nem kapcsolódhat. Ilyen például a szálláshely, az étkeztetés. Tehát jelen pillanatban
a közalapítványnak sem büfével nem rendelkezik, sem bármilyen jellegű szálláshely elfogadásnak, vagy annak a bejegyzési lehetőségével, illetve semmiféle egészségbiztosítás
által elfogadható szolgáltatásokat nem végezhet. Ebben az esetben teljes egészében át kell
alakítani, vagy felmerülhet annak a lehetősége, hogy az önkormányzatnak van egy gazda24

sági társasága, ami alól a jogszabály által a feladat nagy része kifogyott. Ez ugye a Vízmű
Kft., azt is elképzelhetőnek lehet tartani pont emiatt, hogy neki korábban a víz, szennyvíz
kezelésével kapcsolatos feladatok voltak a meghatározók. Jelen pillanatban is még a strand
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok egy részét ő vállalja, viszont ez a társaság egy gazdasági társaság, annak az esetében semmi nem akadályozza azt, hogy a fő tevékenységi kör
átalakításába esetleg a város többi üzemeltetését átvegye. Anélkül, hogy bármiféle hatásvizsgálatot kellene végezni, vagy idegen kézbe adják, ugyanúgy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság üzemeltetésében biztosítható lenne. Ez a képviselőtestület
hatáskörébe tartozik, hogy erről döntsön.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a következő soros képviselőtestületi ülésre
készítsenek egy szakmai javaslatot ezzel kapcsolatban. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait,
döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálják meg
a SZÉP Kártya elfogadóhelyként működés lehetőségeit, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

196/2013.(X.29.) Kt. határozat
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2013. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Városi
Strand és Gyógyvizű Fürdő 2013. évi működéséről, létszám és bevétel adatairól
szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal tudomásul veszi.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal érintett szakembereit, hogy vizsgálják meg a SZÉP Kártya elfogadóhelyként működés lehetőségeit.
Határidő: következő soros ülés
Felelős:
jegyző

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke
6. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. III. év negyedéves tevékenységéről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
197/2013.(X.29.) Kt. határozat
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. III. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2013. év III. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.

Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyerekek karácsonyi megajándékozására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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198/2013.(X.29.) Kt. határozat
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez a pénzügyi
fedezetet a város 2014. évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Vagyongazdálkodási csoport

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodájának megszűnése miatti létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás lehívásához szükséges
nyilatkozatról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
199/2013.(X.29.) Kt. határozat
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodájának megszűnése miatt végrehajtott létszámcsökkentéshez kapcsolódó támogatás lehívásához szükséges nyilatkozatról
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodájának megszűnése miatt a
Tanács döntött 5 fő létszámcsökkentésről. A végrehajtott létszámcsökkentéssel
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat tesszük:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy a
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás költségvetési létszámkerete a Tiszafüred
Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Iroda megszűnése miatt 5 fővel csökkent,
104 főről 99 főre változott.
Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a lét27

számcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Pintér Erika Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Elnöke
4. Képviselőtestület tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2013. évi Közbeszerzési Terv módosítására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

200/2013.(X.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Terv módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2013. évi közbeszerzési terv módosítását a mellékletben csatolt formában
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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HUSZADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című,
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
201/2013.(X.29.) Kt. határozat

az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.1112/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, eszközbeszerzés tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményről
Kunhegyes Város Önkormányzata az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2 -2012-0030 azonosító jelű pályázat megvalósításához eszközbeszerzés kapcsán nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás
nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:
Ajánlati rész
száma

1.) Ajánlati rész

2.) Ajánlati rész

Ajánlati rész elnevezése
(Kunhegyes,
Kossuth
úti
Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
(Kunhegyes,
Kossuth
úti
Tagóvoda) - FEJLESZTŐ
JÁTÉKOK

Becsült érték
HUF egységben

Beérkezett
végleges legjobb - ajánlat

Források kimutatása

Nyertes
ajánlattevő

1 385 827 Ft

1 385 000 Ft

827 Ft többletköltség

ALEX Fémbútor Kft.

125 984 Ft

402 500 Ft

276 516 Ft többletköltség

ALEX Fémbútor Kft.

233 654 Ft

400 000 Ft

166 346 Ft többletköltség

393 701 Ft

430 000 Ft

36 299 Ft többletköltség

78 740 Ft

262 500 Ft

5.) Ajánlati rész

(Kunhegyes,
Kossuth
úti
Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK
(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

Bankó Kft. Holland
Pázsit Kft. közös. Ajánlattevő
ALEX Fémbútor Kft.

183 760 Ft többletköltség

ALEX Fémbútor Kft.

721 850 Ft

1 898 000 Ft

6.) Ajánlati rész

(Kunhegyes, Hajnal úti Tagóvoda) - UDVARI JÁTÉKOK

1 176 150 Ft
többletköltség
lenne

Eredménytelen

(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
(Kunhegyes, Garay úti Tagóvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

1 005 929 Ft

846 995 Ft

158 934 Ft
maradvány

78 740 Ft

142 320 Ft

63 580 Ft többletköltség

(Kunhegyes, Garay úti Tag9.) Ajánlati rész óvoda) - UDVARI JÁTÉKOK
10.)
Ajánlati (Kunhegyes, Zádor úti Tagrész
óvoda) - BÚTORBESZERZÉS

661 220 Ft

644 000 Ft

17 220 Ft
maradvány

1 665 354 Ft

1 660 500 Ft

4 854 Ft
maradvány

3.) Ajánlati rész
4.) Ajánlati rész

7.) Ajánlati rész

8.) Ajánlati rész
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ALEX Fémbútor Kft.
ALEX Fémbútor Kft.
ALEX Fémbútor Kft.
ALEX Fémbútor Kft.

11.)
rész

(Kunhegyes, Zádor úti TagAjánlati óvoda) - FEJLESZTŐ JÁTÉKOK

KUNHEGYES ÖSSZESEN:

12.) Ajánlati rész

13.) Ajánlati rész

TISZASZENTIMRE ÖSSZESEN:
(Tiszaroffi Tagóvoda) 16.) Ajánlati rész
BÚTORBESZERZÉS
(Tiszaroffi Tagóvoda) 17.) Ajánlati rész
FEJLESZTŐ JÁTÉKOK
TISZAROFF ÖSSZESEN:

18.) Ajánlati rész

1 668 Ft
maradvány

6 430 118 Ft

6 974 770 Ft
(6. rész nélkül)

544 652 Ft többletköltség
(6. rész nélkül)

800 591 Ft

1 010 500 Ft

209 909 Ft többletköltség

ALEX Fémbútor Kft.

78 740 Ft

29 950 Ft

48 790 Ft
maradvány

ALEX Fémbútor Kft.

879 331 Ft

1 040 450 Ft

161 119 Ft többletköltség

1 195 276 Ft

1 404 900 Ft

209 624 Ft többletköltség

ALEX Fémbútor Kft.

78 740 Ft

14 560 Ft

64 180 Ft
maradvány

ALEX Fémbútor Kft.

1 274 016 Ft

1 419 460 Ft

1 188 967 Ft

1 185 400 Ft

91 929 Ft

77 450 Ft

ALEX Fémbútor Kft.
ALEX Fémbútor Kft.

1 280 897 Ft

1 262 850 Ft

145 444 Ft többletköltség
3 567 Ft
maradvány
14 479 Ft
maradvány
18 046 Ft maradvány

Bankó Kft. Holland
Pázsit Kft. közös. Ajánlattevő

(Tomajmonostorai Tagóvoda) - BÚTORBESZERZÉS
(Tomajmonostorai Tagóvoda) - FEJLESZTŐ
JÁTÉKOK

TOMAJMONOSTORA ÖSSZESEN:
(Tiszaszentimrei
Tagóvoda) - BÚTORBE14.) Ajánlati rész
SZERZÉS
(Tiszaszentimrei
Tagóvoda) - FEJLESZTŐ
15.) Ajánlati rész
JÁTÉKOK

ALEX Fémbútor Kft

77 450 Ft

79 118 Ft

343 898 Ft

924 100 Ft

580 202 Ft többletköltség

343 898 Ft

924 100 Ft

580 202 Ft többletköltség

(Tiszagyendai Tagóvoda)
- UDVARI JÁTÉKOK

TISZAGYENDA ÖSSZESEN:

.

Kunhegyes Város Önkormányzata a rendelkezésre álló pályázati forráson túli többletköltséget elsősorban a pályázatban felszabaduló költségek átcsoportosítása terhére,
másodsorban a kunhegyesi tagóvodák esetében saját költségvetése terhére, a többi települési tagóvoda esetében pedig az érintett települési önkormányzatok döntése függvényében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert a szállítási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevőkkel.
A döntés ellen a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján jogorvoslatnak van helye.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bakos László közbeszerzési szakértő
6. Ajánlattevők
7. Érintett önkormányzatok (Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Tiszaroff, Tiszagyenda)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján”
benyújtott pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához és a közbeszerzési
eljáráshoz Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
202/2013.(X.29.) Kt. határozat
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP -1.A.5 felhívás alapján” benyújtott pályázat
közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához, valamint közbeszerzési eljáráshoz Bíráló
Bizottság létrehozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP 1.A.5 felhívás alapján” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosító számú pályázat megvalósításához a következők szerint dönt:
1./ Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzési szakértő kiválasztására az
alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:
Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1085 Budapest, Baross utca 10. 2. em. 8/B.
Dr. Holakovszki István
istvan.holakovszki@gmail.com
KözbeszGuru Kft.
1076 Budapest, Garay utca 50. 2. em. 17.
Dr. Kovács Balázs László
balazs.kovacs@kozbeszguru.hu
K&M Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
1088 Budapest, Rákóczi út 49. 3. em. 25.
dr. Miklós Csaba
kozbeszerzes@kmtender.hu
2./ Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolításához az alábbi Bíráló Bizottságot választja:
Elnök:
Barta Ferenc aljegyző
Tagjai: Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
a kiválasztásra kerülő közbeszerzési szakértő
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata a projektmenedzseri, a pénzügyi feladatok ellátására, valamint a „Horizontális esélyegyenlőség” és a „Horizontális fenntarthatóság” feladatok elvégzését a Polgármesteri Hivatal saját humán erőforrás kapacitás
terhére külön szerződésben kívánja ellátni.
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4./ Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztásához az „Ajánlattételi felhívás elfogadásához, valamint a közbeszerzési eljáráshoz
Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, a közbeszerzési szakérők közül a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László adta. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a határozati javaslatot a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
203/2013.(X.29.) Kt. határozat
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázathoz szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok
ellátásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával és a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b)
pontja alapján a Kbt. 122/A § szerinti eljárás lebonyolításával
Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.)
közbeszerzési tanácsadót
bízza meg.

A bruttó megbízási díj 254.000,- Ft.
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. évi
költségvetéséből biztosítja.
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szerződés aláírására

Erről értesülnek:
1.
Szabó András polgármester
2.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3.
Barta Ferenc aljegyző
4.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5.
Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
6.
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot az ajánlattételi
felhívás elfogadásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
204/2013.(X.29.) Kt. határozat
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázathoz hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásához szükséges közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi felhívás” elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában alapján „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-112013-0056 azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszában Közbeszerzési
feladatok ellátása megbízási szerződés keretében” címmel a 122/A § szerinti eljárást indít és az eljáráshoz kapcsolódó, a határozat mellékletében csatolt „Ajánlattételi felhívás”-t elfogadja.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok ellátására

Erről értesülnek:
1.
Szabó András polgármester
2.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3.
Barta Ferenc aljegyző
4.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5.
Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
6.
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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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. A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 10 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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