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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma

Határozat tárgya

62/2014. a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti kollégiumi ingatlan (hrsz
2335/7) visszavétele iránti kérelemről
63/2014.
az
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050
azonosítószámú,
"Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján" című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához
szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Ajánlattételi
dokumentáció felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról
64/2014.
a Fatimex Technologies Kft. által számítástechnikai eszközök
közérdekű felajánlásáról a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal
javára
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. március 18-án
megtartott soron kívüli 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, Fridrik Zsanett
ügykezelő 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 Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti kollégium ingatlan visszavétele
(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 határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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62/2014.(III.18.) Kt. határozat,
a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti kollégiumi ingatlan (hrsz 2335/7) visszavétele iránti
kérelemről
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva kérelmezi a korábban tulajdonát képező Kunhegyes, belterület
2335/7 hrsz-ú ingatlan, természetben Kálvin u. 1. szám alatti kivett kollégium
művelési ágú 1446 m2 terület nagyságú ingatlan vagyonkezelésbe adását, ezt
követően pedig a térítésmentes tulajdonba adását.
Az ingatlanra vonatkozó kérelem előterjesztése a Mötv. 13. § (1) bekezdés 13.
pontja szerinti „helyi adóval, gazdaságszervezéssel (…) kapcsolatos feladatok” körében ellátandó kötelező önkormányzati feladat ellátása okán – munkahelyteremtő beruházás létesítése – különösen indokolt.
Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonkezelésbe, azt követően pedig a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését vállalja.
Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az érintett ingatlan védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, Natura 2000) alatt nem áll.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a kérelem benyújtására és a szükséges teendők 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 ügyintéző
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés
Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján" című projekthez kapcsolódóan a
megvalósításához szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik
részének 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi dokumentáció felhívásának elfogadásához és az eljárás megindításához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az ajánlattételi dokumentáció felhívásának elfogadásával és az eljárás megindításával kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

63/2014.(III.18.) Kt. határozat,
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az
ÁROP-1.A.5 felhívás alapján" című projekthez kapcsolódóan a megvalósításához
szükséges Rendezvényszervezés és Tanácsadó kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122/A. §-a szerinti
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás Ajánlattételi dokumentáció felhívásának elfogadásáról és az eljárás megindításáról

Kunhegyes
Város
Önkormányzata
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050
azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján" című projekt megvalósulásához szükséges beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének
122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alapján
közbeszerzési eljárás indításához a mellékletben csatolt „Ajánlattételi felhívás”-t
elfogadja, és az eljárást megindítja

1./ Kunhegyes Város 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
8. Holakovszki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
2/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés számítástechnikai eszközök közérdekű felajánlásáról a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal javára
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a számítástechnikai eszközök közérdekű felajánlásáról a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal javára tárgyban készült 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:
4

64/2014.(III.18.) Kt. határozat,
a Fatimex Technologies Kft. által számítástechnikai eszközök közérdekű felajánlásáról a
Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal javára
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja
a Fatimex Technologies Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)
2.080.000.-Ft értékű, alábbi számítástechnikai eszközök közérdekű felajánlását:
Bruttó
Számítástechnikai eszköz Menny. Mennyiség
egységár
típusa
egység
(db.)
(Ft-ban)
Asztali számítógép
Összesen

db
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130 000

Bruttó érték
(Ft-ban)
260 000
2 080 000

Kunhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a közérdekű felajánló a
garancia érvényesítését átruházza a Polgármesteri Hivatalra.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert és Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodások aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fatimex Technologies Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.)
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

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 05 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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