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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
42/2014.
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Határozat tárgya
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására" tárgyú beszerzés ajánlati felhívásának elfogadásáról
2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk,
nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési terv
módosításáról
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ épülete további tetőjavítási munkálataihoz kivitelező kiválasztására
a BM/3194-2/2014. számú döntése alapján megvalósuló kistérségi Startmunka mintaprogram támogatásáról szóló JN4M/01/2723-8/2014. sz. Hatósági szerződés aláírásáról
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49/2014.

50/2014.

51/2014.
52/2014.

53/2014.

54/2014.

55/2014.

56/2014.
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a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122 §
(7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési
szakértő kiválasztásáról
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. §
(7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevők kiválasztásáról
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. §
(7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás Ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az
eljárás megindításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014-2020-as programozási
időszakban LEADER csoporthoz való csatlakozásáról
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladatok ellátásáról beérkezett árajánlatok
elbírálásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz történő csatlakozásról és az„Irtó jó nap”
című pályázat benyújtásáról
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény III. rész
122/A §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatásáról és az Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó
szerződések megkötéséről
az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez szükséges
színpad bérleti szerződésének megkötéséről
az EDDA MŰVEK fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika
biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
A Mihály Napi Sokadalom rendezvény egész napos színpad,
hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. március 05-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán,
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,
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella
vezető-főtanácsos tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.14.) rendelet módosítására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet terveztet, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2014. (III.05.)
önkormányzati rendelet
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására" tárgyú beszerzés ajánlati felhívásának elfogadásához
(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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
42/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátására" tárgyú beszerzés ajánlati felhívásának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhívás-t valamint a további mellékleteit elfogadja, és az eljárást
megindítja
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségét a pályázat
Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.
7.

Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Répászky Gabriella vezető főtanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a határozat javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

43/2014.(III.05.) Kt. határozat,
2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 9/2014. (II. 03.)
EMMI rendelet alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére
vonatkozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai
Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő technikai eszközök, berendezések vásárlását célzó pályázat benyújtásával egyetért.
2./ A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye vonatkozásában 2014. évi költségvetésén felül mindösszesen 100.000 Ft önerőt biztosít a
2014. évi költségvetési rendeletében.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos feladatok ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
44/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek
beszerzéséhez szállító kiválasztásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva megbízza
Szatmári Zoltán egyéni vállalkozót
(5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B.)
A bruttó vállalkozási díj: 2.950.154 Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Dr.
Pénzes Tímea jegyzőt a szállítási szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/b.)
5. Berény-Color Papír Ker. Kft. (5650 Mezőberény, Belentai u. 6.)
6. Actor Informatika és Nyomda Kft. (5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 42-44.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2014. évi Közbeszerzési Terv 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
45/2014.(III.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési terv módosításáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2014. évi Közbeszerzési terv módosítását a melléklet szerinti tartalommal
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

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ épülete további tetőjavítási munkálataihoz kivitelező kiválasztására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legjobb ajánlatot a 4 ÉK Kft. adta. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
46/2014.(III.05.) Kt. határozat,
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ épülete további tetőjavítási munkálataihoz kivitelező kiválasztására
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az
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Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ épülete további tetőjavítási
munkálatai elvégzésére a
4 ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.)
gazdasági társaság árajánlatát fogadja el.
A bruttó javítási költség 3.999.997,- Ft.
A javítási munkálatok költségét Kunhegyes Város 2014. évi költségvetéséből
biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármester a vállalkozó szerződés aláírására.

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

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a BM/3194-2/2014. számú döntése alapján megvalósuló kistérségi
Startmunka mintaprogram támogatásáról szóló JN-4M/01/2723-8/2014. sz. Hatósági
szerződés aláírásáról
(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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
47/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a BM/3194-2/2014. számú döntése alapján megvalósuló kistérségi Startmunka mintaprogram támogatásáról szóló JN-4M/01/2723-8/2014. sz. Hatósági szerződés aláírásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a kistérségi
Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági programelem keretében megvalósuló
közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására és 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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem”
megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122 §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás lefolytatásához
szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László adta. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
48/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122 § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő kiválasztásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122 § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásával
Bakos László egyéni vállalkozót
(5232 Tiszabő, Micsurin út 5.)
bízza meg.
A bruttó megbízási díj 254.000,- Ft.
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A közbeszerzési feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a
város 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália
6. Nardai Dániel vállalkozó 5231 Fegyvernek, Gyóni G. u. 27/a
7. Bakos László egyéni vállalkozó 5232 Tiszabő. Micsurin út 5.
8. Katona Kft. 5000 Szolnok Hold u. 31.
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem”
megvalósulásához szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 122 §-a szerinti közbeszerzési nyílt eljárás indításához és az
Ajánlattételi felhívás elfogadásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy a tárgyalásos eljáráshoz a KERÉK-PÁR Üzemanyag Bt.-t, a
Szabó és Fia Kft.-t és a Hegyesi Szabó Kft.-t hívják meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

49/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz Ajánlattevők kiválasztásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122. §-a (7) bekezdés
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a.) pontja alapján közbeszerzési eljárás indításához az alábbi cégektől kér ajánlatot:
-

KERÉK-PÁR Üzemanyag Bt. 5331 Kenderes Bocskai u. 4.
Szabó és Fia Kft. 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos u. 79/a.
Hegyesi Szabó Kft. 5340 Kunhegyes Nyár utca 14.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére

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

Szabó András polgármester elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot az ajánlattételi
felhívásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
50/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához
szükséges beszerzések megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
Ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi startmunka mintaprogram „Mezőgazdasági programelem” megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 122. §-a (7) bekezdés
a.) pontja alapján közbeszerzési eljárás indításához a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhívás”-t elfogadja, és az eljárást megindítja
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
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5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2014-2020-as programozási időszakban a LEADER Akciócsoporthoz
való csatlakozásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a Tisza-tavi Leader csoport kiürült így csatlakoznának a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesülethez. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Kontra József elmondja, ha jól érti, akkor ha a Tisza-tó Leader csoport Abádszalók központtal elkészíti az új AVS-ét stratégiáját, akkor sincs semmiféle lehetősége, hogy pénzhez
jusson.
Szabó András polgármester elmondja, hogy ez a csoport ki fog ürülni, már minden önkormányzat meghozta a határozatot, arról hogy kilépnek, Kunhegyes az utolsó, aki még
nem hozott határozatot. Itt csak Kunmadaras marad Berekfürdővel és nincs meg a 20.000
fő, nem is pályázhatnak semmire.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő és egy tartózkodás szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
51/2014.(III.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014-2020-as programozási időszakban LEADER
csoporthoz való csatlakozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5./2014 (II. 6.) közleménye alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozattal
kinyilvánítja csatlakozási szándékát Tisza-menti LEADER Közhasznú
Egyesülethez a 2014-2020-as programozási időszakra.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a csatlakozási szándék aláírására, mely a
határozat 1. sz. mellékletét képezi (IH közlemény 3. sz. melléklet)
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladatok
ellátására beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Tisza-menti LEADER
Közhasznú Egyesület adta. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

52/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006
azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladatok ellátásáról beérkezett árajánlatok elbírálásáról

1.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§- ban biztosított jogkörében eljárva az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladatok ellátásával
Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesületet
(5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 49.)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 295.000,- Ft.
2.
A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a
pályázat terhére biztosítja.
3.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület (5412 Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 49.)
5. Vass Renáta E.V. (5222 Örményes, Tulipán u. 16.)
6. Fegyverneki Területfejlesztő Központ- és Mérnökiroda Kft. (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 169.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Fűtő Georgina ügykezelő
10. Oláh Katalin ügyintéző
11. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett
2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról és az „Irtó jó nap” című pályázat benyújtásához
(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 javaslatot, hogy pályázatot nyújtsanak be, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
53/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2014. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról és az„Irtó
jó nap” című pályázat benyújtásáról

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2014. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz és egyetért az „Irtó jó nap” című pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával.

1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete csatlakozik a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett 2014. évi Jász-NagykunSzolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz és a KSH adatok alapján meghatározott mértékű 77 480 Ft összeget a 2014. évi költségvetésben biztosítja, hozzájárul annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00319597-00000017
számú számlára történő átutaláshoz.
2./ Az „Irtó jó nap” című pályázat bruttó bekerülési költsége 264 850 Ft, azaz kettőszázhatvannégyezer- nyolcszázötven Ft.
3. / Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat
önerejét bruttó 14 850 Ft-ot, azaz tizennégyezer nyolcszázötven forint összeget a
2014. évi költségvetéséből biztosítja.
4. / Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA- t is tartalmazza.
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5./ Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András
Polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével.

Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Önkormányzat Térségfejlesztési és Külügyi Hivatala (5000 Szolnok,
Kossuth u. 2.)
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. „Kunhegyes Városért” Közalapítvány (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához
(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 javaslatot, hogy a projektmenedzsmenti feladatok ellátására a határozati
javaslatban foglalt vállalkozásoktól kérjenek ajánlatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

54/2014.(III.05.) Kt. határozat,
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
A „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/0911-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszában projektmenedzsmenti feladatainak ellátására az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Pirogéz Kft. 4400 Nyíregyháza Sóstói út 61.
- East Investment Solutions Kft. Gyüre Lajos 4400 Nyíregyháza Tavasz u. 6/c
- OPUS Team Kft. Virágh Péter 4028 Debrecen Nyíl utca 46.
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1./ Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban hozott 137/2013. (VII. 09.)
számú Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzata megbízza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. .Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény III. rész 122/A §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatásáról és az Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
(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 javaslatot az ajánlattételi felhívásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

55/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény III. rész 122/A §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatásáról és az Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis
fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény III. rész 122/A §-a szerinti hirdetmény
közzététele nélküli eljárást indít és a mellékletben csatolt Ajánlattételi felhívást elfogadja
Kunhegyes Város Önkormányzata megbízza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésével.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó szerződések
megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a fellépéshez kapcsolódó szerződések megkötéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

56/2014.(III.05.) Kt. határozat,
az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az EDDA MŰVEK élő
nagykoncert fellépésére vonatkozóan szerződést köt a POPULART PRODUKCIÓ Kft.-vel.
2. Az EDDA MŰVEK élő nagykoncertet ad a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 2014. szeptember 27-én (szombat) 19.00 órai kezdéssel.
3. Az EDDA MŰVEK fellépési díja: 1.700.000 Ft + 459.000 Ft (27 % ÁFA),
mindösszesen 2.159.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés
rendezvény kerete terhére biztosít.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a
szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
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7.

Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot a színpad bérleti szerződésével kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

57/2014.(III.05.) Kt. határozat,
az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének
megkötéséről
1.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EDDA MŰVEK fellépéséhez szükséges színpadot bérbe veszi a Populart Menedzsment Kft től.
2.
A színpad bérleti díja: nettó 140.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz mindösszesen
bruttó 140.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés rendezvény
kerete terhére biztosít.
3.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt
a bérleti szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot a hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatban, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

58/2014.(III.05.) Kt. határozat,
az EDDA MŰVEK fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó
szerződés megkötéséről
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EDDA MŰVEK
fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására vonatkozóan szerződést köt a Pusz-Nagy Kft.-vel.
2. A hang és fénytechnika díja: bruttó 240.000 Ft (alanyi ÁFA mentes), mindöszszesen 240.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés rendezvény kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a
hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester elmondja, aki elfogadja a határozati javaslatot a Mihály Napi
Sokadalom rendezvény egész napos színpad, hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó
szerződés megkötéséről kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
59/2014.(III.05.) Kt. határozat,
a Mihály Napi Sokadalom rendezvény egész napos színpad, hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mihály Napi Sokadalom rendezvény megtartásához szükséges színpad, hang és fénytechnika biztosítására vonatkozóan szerződést köt a Pusz-Nagy Kft.-vel.
2. A színpadbérlés, a hang és fénytechnika díja: bruttó 300.000 Ft (alanyi ÁFA
mentes), mindösszesen 300.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés rendezvény kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a
hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottságon Kunhegyes közegészségügyét érintő bejelentés hangzott el Nagy
Kálmán képviselő úrtól. Szeretné, ha a képviselőtestületi ülésen is elhangzana.
Nagy Kálmán tájékoztatja a jelenlévőket, hogy április 1-től alkalmankénti 25 mintavétel
levételére van lehetőség a vérvételi laborban, illetve április 1-től ingyenesen végzik el a
TSH, T3 és T4 vizsgálatokat a pajzsmirigy problémákkal küzdőknek, hetente egy alkalommal lesz, de akár a keddi, akár a csütörtöki mintavételnél le lehet venni.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást, 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 30 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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