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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2013. november 14-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 22.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
209/2013.
210/2013.

211/2013.

212/2013.

213/2013.

214/2013.

Határozat tárgya
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján” benyújtott pályázat közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról
a Kunhegyes Szabadság téren 2013. december 10. és 2014.
január 14. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételéről
és a felállítás költségeinek elfogadásáról
a 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és
leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában

a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.) aulájában található büfé díjának
csökkentéséről
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg
gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
a Dózsa György Úti Általános Iskola épületébe gázkazán
beszerzéséről

Kódszám

D5
Z1

Z1

D7

Z1

Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. november 14-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, Dr. Nagy Levente és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos,
Bodó István főmunkatárs, dr. Bánfi Zsuzsanna Járási Hivatal vezető helyettes 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 hét önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kámán és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

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 megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, a közbeszerzési szakértő kiválasztására három cég küldött ajánlatot.
A legkedvezőbb ajánlatot a Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. adta. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával kapcsolatban, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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209/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” benyújtott pályázat
közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosító számú pályázat megvalósításához pályázat közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával
a Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(1085 Budapest, Baross utca 10. 2. em. 8/B.)
bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 298.450,- Ft.
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint (Költségvetés: „20. Közbeszerzési költségek, amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel” költségei
terhére) 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. Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1085 Budapest, Baross utca 10. 2. em. 8/B.
5. KözbeszGuru Kft. Dr. Kovács Balázs László 1076 Budapest, Garay utca 50. 2. em. 17.
6. K&M Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft. dr. Miklós Csaba 1088 Budapest, Rákóczi
út 49. 3. em. 25.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Szabadság téren 2013. december 10. és 2014. január 10.
között felállítandó korcsolyapálya bérbevételére, a felállítás költségeinek elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Kontra József elmondja, hogy kitűnik az előterjesztésből, hogy az önkormányzat lesz az
üzemeltető. Megkérdezi, hogy a használata az igénybevevők részére ingyenes lesz-e.
Szabó András polgármester válaszol, hogy igen ingyenes lesz. Megkérdezi van-e még
kérdése valakinek.
Kontra József megkérdezi, hogy egyéb energia igénye van-e ennek a jégkorcsolyapályának.
Szabó András polgármester válaszol, hogy nincsen. Átadja a szót Bodó Istvánnak, tájékoztassa a pályával kapcsolatban a jelenlévőket.
Bodó István elmondja, hogy műanyag lapokból van összerakva puzzle szerűen. Ezek a
lapok magában is csúszósak és ezt időnként síkosító anyaggal kell kezelni. Mezőkövesden
fog november 20-án épülni egy ilyen, amit szeretnének majd megnézni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. Elmondja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot a jégpálya bérbeadásával kapcsolatban a Sateam Kft. adta, a jégpálya alapjának megépítéséhez szükséges anyagok beszerzése kapcsán a legjobb árajánlatot
az Agromix 2002. Kft adta. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
210/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a Kunhegyes Szabadság téren 2013. december 10. és 2014. január 14. között felállítandó
korcsolyapálya bérbevételéről és a felállítás költségeinek elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gilde 350 típusú műanyag
jégpálya 2013. december 10. és 2014. január 10. közötti bérbevételét, bruttó 1.334.262,Ft, azaz egymillió-háromszázharmincnégyezer-kettőszázhatvankettő forint bérleti díj ellenében a Sateam Kft.-től (Budakeszi, Fő u. 66.) mint bérbeadótól, jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a jégpálya alapjának megépítéséhez szükséges anyagok beszerzését bruttó 473.000,- Ft, azaz négyszázhetvenháromezer forint értékben az Agromix 2002. Kft.-től (Kunhegyes, hrsz.: 3246/2) jóváhagyja.
A fentiekre a város a pénzügyi fedezetet saját költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert a bérleti szerződés aláírására, lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátására.
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
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére
benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelése kapcsán a
legjobb ajánlatot a FLUXUS 2000 Bt. adta. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
211/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésével a FLUXUS 2000 Bt. (5000 Szolnok, Benedek Elek út 1/C.) társaságot
bízza meg, bruttó 660.520,- Ft összegben.
2. A költséget Kunhegyes Város Önkormányzata saját költségvetése terhére vállalja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi,
hogy a munkavégzéshez az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a fentiekkel kapcsolatos és az ahhoz szükséges teendők ellátására, a dokumentumok 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. Vagyongazdálkodási csoport
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai
Varga István Városi Művelődési Központ (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.) aulájában található büfé bérleti díjának csökkentéséről
(írásban csatolva)
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, nem üzemel a büfé a Művelődési Központban, a probléma megoldását segítené, ha a helység bérleti díját 5000,- Ft/hó összegre csökkentik. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati
javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
212/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi
Művelődési Központ (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.) aulájában található büfé bérleti
díjának csökkentéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti épület aulájában 30 négyzetméter
alapterületű Büfé üzlethelyiség bérleti díját 5.000 Ft/ hó azaz ötezer forint/hónap
összegben állapítja meg.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az előterjesztésben szereplő pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási Csoport
Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény vezetője

4/1. alatti:
Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
(írásban csatolva)
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondja, három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a VEGYESKER
2000. Bt. adta, a legtartalmasabb csomagot ők állították össze. Miután kérdés, vélemény
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot,
kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
213/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi
csomag beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 65 év feletti lakosainak, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeknek a karácsonyi ajándékcsomag beszerzése tárgyában a VEGYESKER 2000 Bt.-vel köt szerződést (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 44., adószáma: 20718761-2-16,
képviseli: Jákó Gábor üzletvezető).
A Képviselőtestület 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

4/2. alatti:
Előterjesztés a Dózsa György Úti Általános Iskola épületébe gázkazán beszerzéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester átadja Vincze László alpolgármesternek a szót.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy az iskola épületében három kazán van. Az
egyik javíthatatlan, egy ami tökéletesen működik és egy ami javításokkal képes működni,
de nem teljes kapacitással. Ezzel a problémával fordultak polgármester úrhoz. Felmerült
benne az ötlet, hogy a volt Szakmunkásképzőbe, kivették az ott lévő gázkazánokat, amelyek még használhatók. Megnézték a szakemberek, de most kiderült, hogy azok annyival
nagyobb teljesítményűek, hogy egyszerűen csak úgy nem építhetők be a tönkrement kazán
helyett. Új tervezést igényel, új engedélyeztetési eljárást és új gázmérő feltételét a Dózsa
György Úti Általános Iskolába. Így az összköltség ugyanannyira jön ki, mintha egy ugyanolyan 116 KW-os teljesítményű kazánt vesznek és azt közvetlenül be tudják szerelni, ahhoz semmilyen engedély nem kell, mert csak csere. Az engedélyeztetési idő négy – öt hét
legalább. Így célszerűbb ha egy 116 KW kazánt vásárolnak meg, amelynek bekerülési értéke a beépítéssel együtt azt mondták a szakemberek 800.000,- Ft-ba kerül, és így biztosítva lenne az iskolának a fűtése.
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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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
214/2013.(XI.14.) Kt. határozat
a Dózsa György Úti Általános Iskola épületébe gázkazán beszerzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva
hozzájárul
a Dózsa György Úti Általános Iskola épületébe 1 db új gázkazán beszerzéséhez
és beépítéséhez.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az új gázkazán beszerzésére és beépítésére fordítható keretösszeget 800 ezer Ft-ban határozza
meg, melyet a 2013. évi, saját költségvetéséből biztosít.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megrendeléshez kapcsolódó feladatok ellátására.

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

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 15 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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