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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. július 29-én megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Magyar György, Metzinger Ferenc, 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, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Dr. Bánfi Zsuzsanna Járási hivatalvezető helyetes,
Fábián-Major Anikó óvodavezető tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester elmondja, haláleset történ a családjában, így nem tudott 100
százalékosan felkészülni a mai testületi ülésre. Megkéri Vincze László alpolgármester urat
az ülés levezetésére.
Vincze László alpolgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Külön köszönti Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető helyettes asszonyt. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése
határozatképes, az ülésen hat önkormányzati képviselő megjelent. Három fő igazoltan van
távol. Nagy Kálmán, Dr. Horváth Lajos szabadságukat töltik, melyet bejelentettek. Kontra
József képviselőtársuk sajnos kórházba került, jobbulást és mihamarabbi felépülést kívánnak neki. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó bútorok
beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot Nagy András vállalkozó
adta 594.380.- Ft + ÁFA értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
3

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
162/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó bútorok beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
1.

Kunhegyes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva a „Központi Orvosi Rendelő Felújítása” című, ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó
bútorok leszállítására
Nagy András vállalkozóval
köt szerződést.
Vállalkozó neve és székhelye: Nagy András vállalkozó, 5340 Kunhegyes, Mirhó
köz 4/B.
Az ajánlati ár: nettó 594.380.- Ft + ÁFA; teljes bruttó ár: 754.862.- Ft

2.

Kunhegyes Városi Önkormányzat a bútorok beszerzésének forrását a 2014.
február 28. keltű Támogatási szerződés 1. sz. melléklet „A Projekt elszámolható költségei” szerinti táblázat hetedik, „Eszközbeszerzése” elnevezésű oszlopokban rögzített összegekből biztosítja.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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. Kovács Sándorné vállalkozó (5340 Kunhegyes, Petőfi S. u. 6/a.)
6. Nagy András vállalkozó (5340 Kunhegyes Mirhó köz 4/B.)
7. Nász & Társa Faipari Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 7.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa
10. Fűtő Georgina projekt asszisztens
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11. Földi Zsuzsanna projektmenedzser
12. Irattár

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó orvosi
eszközök, műszerek beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot
a TECH-MEDICAL Kft. adta 3.509.456.- Ft+Áfa értékben. 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
163/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó orvosi eszközök, műszerek beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
1. Kunhegyes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva a „Központi Orvosi Rendelő Felújítása” című, ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó
orvosi eszközök, műszerek leszállítására
TECH-MEDICAL Kft.
céggel köt szerződést.
Szállító neve és székhelye: TECH-MEDICAL Kft. 3000 Hatvan, Görgey u. 36.
Az ajánlati ár: nettó 3.509.456.- Ft + ÁFA; teljes bruttó ár: 4.457.009 Ft
2.

Kunhegyes Városi Önkormányzat az informatikai eszközök és szoftverek beszerzésének forrását a 2014. február 28. keltű Támogatási szerződés 1. sz. melléklet „A Projekt elszámolható költségei” szerinti táblázat hetedik, „Eszközbeszerzés” elnevezésű oszlopokban rögzített összegből biztosítja.
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3.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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. TECH-MEDICAL Kft. (3000 Hatvan, Görgey u. 36.)
6. Real Medical Hungary Kft. (1037 Budapest Bécsi út 85.)
7. TI-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (2660 Balassagyarmat, Madách liget 15. 3.
lpház 4.em.2.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Földi Zsuzsanna projektmenedzser
10. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa
11. Fűtő Georgina projekt asszisztens

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot
Lendvay Dezső adta 470.000.- Ft + ÁFA értékben. 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
164/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006
azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése tárgyban beérkezett árajánlatok elbírálásáról
1. Kunhegyes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva a „Központi Orvosi Rendelő Felújítása” című, ÉAOP-

6

4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó
informatikai eszközök és szoftverek leszállítására
Lendvay Dezső vállalkozóval köt szerződést.
Szállító neve és székhelye: Lendvay Dezső 5362 Tiszaörs, Madarasi út 9.
Az ajánlati ár: nettó 470.000 Ft + ÁFA; teljes bruttó ár: 596.900.- Ft
2. Kunhegyes Városi Önkormányzat a bútorok beszerzésének forrását a 2014. február 28. keltű Támogatási szerződés 1. sz. melléklet „A Projekt elszámolható
költségei” szerinti táblázat nyolcadik, „Immateriális javak beszerzése”, illetve a
tízedik „IT Eszközbeszerzés költségei” elnevezésű oszlopokban rögzített összegekből biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 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. Alfa – Taxa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Fóti út 43. E. ép.
1.lpház. 3. em.9.)
6. Lendvay Dezső (5362 Tiszaörs, Madarasi út 9.)
7. LEP-KER FAMILY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (5310 Kisújszállás, Béla király út 21.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Földi Zsuzsanna projektmenedzser
10. Oláh Katalin a pályázat pénzügyi munkatársa
11. Fűtő Georgina projekt asszisztens
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének megkötéséről szóló 57/2014.(III.05.) Kt. határozat módosításáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja Kiss Viktor a Populart Menedzsment Kft. képviselője 2014. július 16-án kelt levelében közölte, hogy a szolgáltatást a Populart Menedzsment Kft. a megjelölt időpontban nem tudja teljesíteni. Az élőkoncerthez kapcsolódó színpad és színpadfedés biztosítását a SOLUJOB PROGRAM Kft. fogja elvégezni. 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.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
165/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
az EDDA MŰVEK élő nagykoncert fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének
megkötéséről szóló 57/2014. (III.05) Kt. határozat módosításáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 57/2014. (III.05.)
Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az EDDA MŰVEK fellépéséhez szükséges színpadot bérbe veszi a SOLUJOB PROGRAM
Kft. -től.”
2. Az 57/2014. (III.05.) Kt. határozat többi pontja változatlanul hatályban marad.
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 gazdasági osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú „Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és
kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban közbeszerzési eljárás indításához
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Elsőként a közbeszerzési eljárás indításáról, majd a Bíráló Bizottság létrehozásáról,
azután pedig a közbeszerzési terv módosításáról kell határozatot hozni. Megkérdezi van-e
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a Bíráló Bizottság tagjairól szóló határozati javaslatot kiegészítené azzal, hogy Répászky Gabriella vezető-főtanácsos is a bíráló bizottság tagja.
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Vincze László megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
166/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes
vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban közbeszerzési eljárás indításához
Kunhegyes Város Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) III. rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásához a mellékletben csatolt „Vállalkozási
szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei
szerint” tárgyú „Ajánlattételi felhívás”-t elfogadja, és az eljárást megindítja.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségét a pályázat
Támogatási Szerződésében rögzítettek szerint biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27.
5. Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl utca 46.
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Répászky Gabriella vezető főtanácsos

Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a
Bíráló Bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatot jegyző asszony kiegészítésével,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
167/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes
vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló bizottság létrehozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/0911-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan,
FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat alapján, a kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásához 5 tagú Bíráló
bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Elnök:
Tagjai:

Barta Ferenc aljegyző
Matrix Audit Kft. közbeszerzési szakértő képviselője (4032 Debrecen,Poroszlay út 27.)
Opus Team Kft. projektmenedzsment képviselője (4028 Debrecen, Nyíl
u. 46.)
Akviron Kft FIDIC mérnök képviselője (5000 Szolnok, Hunyadi út 24.)
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

1. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1) Szabó András polgármester
2) Dr. Pénzes Tímea jegyző
3) Barta Ferenc aljegyző
4) Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27.
5) Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl utca 46.
6) Akviron Kft képviselője (5000 Szolnok, Hunyadi út 24.)
7) Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8) Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9) Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
10) Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
11) Répászky Gabriella vezető főtanácsos
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a
közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
168/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes
vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatásához a közbeszerzési terv módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/0911-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan,
FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásához a közbeszerzési tervet a melléklet szerint módosítja.

1.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27.
5. Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl utca 46.
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

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Kakat-ér geodéziai felmérésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja erről már régebben is szó volt több alkalommal,
hogy valamilyen módon a Kakat vizét élővé kellene tenni. Mészáros Szabolcs úr megkereste őket, hogy a Kakat-ér élő vízfolyássá tételére vonatkozóan egy elképzelése és van
lehetőség pályázatra. Ehhez viszont nyilvánvalóan a geodéziai felmérésnek meg kell történnie. Erre vonatkozóan három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot a Csapó és
Lánya Telek- és Ingatlanrendező Kft. adta 695.000.- Ft + ÁFA értékben. Megkérdezi vane valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Szabó András polgármester elmondja, hogy ez még nagyon a kezdeti stádiumban van.
Mészáros Szabolcsnak majdnem kész terve van, az egész Kakat-ér élővé tételére és teljesen ingyen csinálja. Fazekas Szabolcs polgármester úr és Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr is támogatja ezt, hogy ezzel pályázzanak, összesen 700 millió forintra
lehetne pályázni. Az egész városon keresztül olyan kakat lenne kialakítva, amelyre büszkék lehetnek. A Petőfi utcánál lenne egy tó, a másik pedig a Csokonai utcánál, időtállóak
lennének a medrek.
Vincze László megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
169/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a Kunhegyes Kakat-ér geodéziai felmérésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyes Kakat-ér geodéziai felmérésére
Csapó és Lánya Telek- és Ingatlanrendező Kft.
(5340 Kunhegyes, Róna köz 9.)
gazdasági társaság árajánlatát fogadja el.
A feladatellátás költsége: 695.000.- Ft + ÁFA.
A feladatellátás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
tervezésre vonatkozó szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Ajánlattevők
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében” című pályázat megvalósítására aláírt Konzorciumi
Megállapodás és Támogatási Szerződésének módosításáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja az előterjesztés kettő határozati javaslatot tartalmaz. Elsőként a konzorciumi megállapodás módosításáról, majd aTámogatási Szerződés
módosításának jóváhagyásáról kell határozatot hozni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a konzorciumi megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással
jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
170/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az alábbiak szerint
dönt:
A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város
Óvodai Intézményében” című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás módosítását a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a konzorciumi
megállapodás aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Konzorciumi partnerek
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a a
Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
171/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
„Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” tárgyú TÁMOP-3.1.11-12/22012-0030 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés módosításának jóváhagyásáról
1.) Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az „Óvodafejlesztés
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” tárgyú TÁMOP-3.1.11-12/2-20120030 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés módosításához hozzájárul.
2.) Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
9. Répászky Gabriella vezető főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram támogatására Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és Közúthálózat javítása programelem megvalósításáról szóló Hatósági szerződések aláírásáról és a kapcsolódó beruházási és dologi költségek beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és
a közúthálózat javítása programelemekhez kapcsolódó beruházási és dologi költségek beszerzésére három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot mindkét programelem
esetében a Hegyesi Szabó Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
172/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a kistérségi Startmunka mintaprogram keretében Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása és Közúthálózat javítása programelem megvalósításáról szóló Hatósági szerződések
aláírásáról és a kapcsolódó beruházási és dologi költségek beszerzésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
I.

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt
kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja a kistérségi Startmunka mintaprogram keretében az Illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása és Közúthálózat javítása programelem céljait és annak megvalósulását.

II. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja a közfoglalkoztatás
megvalósulásához szükséges közvetlen beruházási és dologi költségek felhasználásához kapcsolódó beszerzésre meghívott ajánlattevők személyét és a legalacsonyabb összegű ajánlat bírálati szempont alapján az alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programelem
megvalósításához kapcsolódó beszerzésre
Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) gazdasági társaság
árajánlatát
fogadja el.
A bruttó beszerzési költség: 1.516.532.- Ft.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Közúthálózat javítása programelem megvalósításához kapcsolódó beszerzésre
Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) gazdasági társaság
árajánlatát
fogadja el.
A bruttó beszerzési költség: 4.691.253.- Ft.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a Hatósági és Szállítási szerződések aláírására
és szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Ajánlattevők
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Répászky Gabriella vezető főtanácsos
9. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Petőfi úti átemelő biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó építés céljára tett közérdekű felajánlásról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, szennyvízátemelőről van szó. Innen a végátemelőbe történő szennyvíz továbbítás nem megfelelő átmérőjű csövön történik, így többször
üzemeltetési akadály jelentkezett, konkrétan abban, hogy egyes házaknál az udvaron, illetve fürdőszobában jelentkezett a szennyvíz. Ennek a végleges megoldásához segítséget
nyújt illetve felajánlást tett az A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Felajánlották, hogy ezt a szakaszt 160-as átmérőjű nyomóvezetékkel fogja megépíteni és lényegében a teljes költségét vállalja, ami bruttó 5.000.000.- Ft. Úgy gondolja ez nagyon nagylelkű
felajánlás részükről és meg fogja oldani a későbbiekben ennek a szakasznak a problémáját.
Hiszen azért szükséges a nyomovezeték átmérőjét ilyen mértékben növelni, hogy a
későbbeiekben most épülő szennyvízrendszer területi része is erre az átemelőre fog épülni.
Úgy gondolja, köszönettel elfogadhatják ezt a felajánlást az A-Híd Építő Zrt-től. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szabó András polgármester elmondja, hogy igyekeznek jó kapcsolatot kialakítani a céggel. A Rakamaz utcánál a betontörmeléket összedarálják és lerakják útalapnak, és utána ha
minden jól meg útburkolatot is tesznek rá.
Vincze László alpolgármester 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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173/2014.(VII.29.) Kt. határozat,
a Kunhegyes, Petőfi úti átemelő biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó építés céljára tett
közérdekű felajánlásról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében
eljárva – az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
az A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás
Frigyes u. 20.) gazdasági társaság a Kunhegyes, Petőfi úti átemelőből továbbított
szennyvíz üzembiztos elvezetéséhez kapcsolódó építés céljára tett közérdekű felajánlást a mellékelt megállapodás alapján. A felajánlás összértéke: bruttó
5.000.000.- Ft.
A Képviselőtestület jóváhagyja a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásával járó költségek viselését, mely az engedélyeztetés hatósági díja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a tervezés megrendelésére és a megállapodás aláírására, valamint a szükséges ügyviteli teendők ellátására.
Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes út 20.) Dicső László projektvezető
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália Belső ellenőr
Vincze László alpolgármester 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 33 perckor bezárja.

Kmf.
Vincze László
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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