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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
197/2014.
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/2014.

/2014.
/2014.
/2014.

Határozat tárgya
a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti „kivett kollégium”
2335/7. hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Megállapodás
jóváhagyásáról
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz történő csatlakozásról
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat keretében megvalósuló 2014. évi „Mihály Napi Sokadalom megvalósulásához szükséges szerződések megkötéséről, az elszámolható költségek fedezetéről
víziközmű – szolgáltatási ágazatonként készített tizenöt
éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 4. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című pályázat helyettesítési díjainak maradvány összege átcsoportosításának jóváhagyásához, közbeszerzési eljárás megindításához, meghívottak kiválasztásához és Bíráló Bizottság
létrehozásához

Kódszám
D7
A15
A15
K9
D7

D6

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. szeptember 18-án
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Madarasi Imre, 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, 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 nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. A
képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 35 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet
megalkotásáról
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester 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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2014. (IX.19.)
önkormányzati rendelet
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti „kivett kollégium” 2335/7. hrsz-ú
állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló
Megállapodás jóváhagyásáról
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
197/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
a Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti „kivett kollégium” 2335/7. hrsz-ú állami vagyonba
tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Megállapodás jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a
Kunhegyes, Kálvin u. 1. szám alatti „kivett kollégium” 2335/7. hrsz-ú állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal
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jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését vállalja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a Megállapodás aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. MNV Zrt. Molnár Gábor Úr részére
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Irattár
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz történő
csatlakozásról és annak keretében megvalósuló 2014. évi Mihály Napi Sokadalom
megvalósulásához szükséges szerződések megkötéséről, az elszámolható költségek
fedezetéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, először szavazzanak arról, hogy kívánnak-e csatlakozni az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
198/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz történő csatlakozásról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzata csatlakozik a 2014. szeptember 27-én
megrendezésre kerülő „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz, amelynek keretében a településen napközbeni programokkal rendezvényt szervez, és csatlakozik az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz.

2.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szabó András polgármester elmondja, hogy a második határozati javaslat a megvalósuláshoz szükséges szerződéseket megkötéséről és az elszámolható költségek fedezetéről
szól. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
199/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
Az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat keretében megvalósuló 2014.
évi „Mihály Napi Sokadalom megvalósulásához szükséges szerződések megkötéséről, az
elszámolható költségek fedezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozathoz kapcsolódó támogatás igénylésével kapcsolatos teendők ellátására, a
szükséges dokumentumok aláírására.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a következő költségek fedezetét a pályázati
támogatás terhére biztosítja.
Danics Dóra fellépése (szerződés szerint)
bruttó 311 150 Ft
Origo Együttes fellépése (szerződés szerint)
bruttó 180 000 Ft
Motoros bemutató (szerződés szerint)
bruttó 165 100 Ft
Vaga Banda Társulat műsora (szerződés szerint)
bruttó 112 500 Ft
CarpeDignem fellépése (megrendelő szerint)
bruttó 50 000 Ft
Tiszafia Hagyományőrző Egy. (megrendelő szerint)
bruttó 40 000 Ft
Szent László Haditorna Egy. (megrendelő szerint)
bruttó 40 000 Ft
Meghívó, plakát (megrendelő szerint)
bruttó 50 000 Ft
bruttó 948 750 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata amennyiben a támogatási finanszírozás meghiúsul a teljes összeget a 2014. évi költségvetés rendezvénykerete terhére biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződések megkötésére, valamint a megrendelő dokumentumok aláírására.
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5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát a költségek átcsoportosításához szükséges teendők megtételére.
Felelős: Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
Határidő: 2014. november 30.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
3/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés víziközmű-szolgáltatási ágazatonként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
200/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
víziközmű – szolgáltatási ágazatonként készített tizenöt éves gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában
biztosított jogkörében eljárva a víziközmű-szolgáltatási ágazatonként készített
tizenöt éves gördülő fejlesztési terveket a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gördülő fejlesztési
tervek jóváhagyására történő benyújtásakor fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
fedezetét a 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a gördülő fejlesztési tervek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.,
postacím: 1444 Budapest, Pf.: 247.) történő benyújtására.
Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
3/2. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 4. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
201/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok
(431. hrsz.) 4. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a
Bérleti Szerződés 2.c/ pontja értelmében:
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Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 5340 Kunhegyes,
Rákóczi u. 10-14.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 4. sz. üzlethelyiség bérleti szerződés megszüntetéséről szóló kérelmét elfogadja a bérleti szerződést 2014. október 15. napjával
közös megegyezéssel
megszünteti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a további intézkedések megtételére.
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
7. Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u.
10-14.)
3/3. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében” című pályázat helyettesítési díjainak maradvány öszszeg átcsoportosításának jóváhagyásáról, közbeszerzési eljárás megindításáról, meghívottak kiválasztásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztésben olvasható, hogy a maradvány
összeg átcsoportosítására lesz szükség és bíráló bizottságot is kell létrehozni az eljárás lefolytatásához. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
202/2014.(IX.18.) Kt. határozat,
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című pályázat helyettesítési díjainak maradvány összege átcsoportosításának jóváhagyásához, közbeszerzési eljárás megindításához, meghívottak kiválasztásához
és Bíráló Bizottság létrehozásához
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a TÁMOP-3.1.11-12/2-20120030 számú pályázat tárgyában az alábbiak szerint dönt:
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1. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 számú „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város
Óvodai Intézményében” című pályázat helyettesítési díjainak maradvány összeg
átcsoportosításához hozzájárul.
2. Az átcsoportosítás felhasználására a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII
törvény 122. §. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációját elfogadja.
3. A közbeszerzési eljárás lefolytatására az alábbi szervezetek meghívását elfogadja:
o
o
o

Óvodai játékok beszerzésére:
Fair Play Trade Kft. (1177 Budapest, Lokátor u. 7., ovoda@fairplaytrade.hu)
Hobla Kft. (8474 Csabrendek, Szőlőskert utca 3., info@hobla.eu)
Mi
Óvodánk
Kft.
(1135
Budapest,
Petneházy
u.
70-72,
ovoda@miovodank.hu)

- Papír –írószer és elektronikai berendezések beszerzésére
o Actor Informatika és Nyomda Kft. (5400 Mezőtúr, Gózsa Gy. út 42-44.
uhrineva@irodanagyker.hu)
o Berény-Color Papír Ker. Kft.(5650 Mezőberény, Belentai u.6,
info@colorshop.hu)
o Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58.
szatmari.zoli@freemail.hu)
4. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot
hoz létre az alábbiak szerint:
Elnök: Barta Ferenc aljegyző
Tagjai: Bakos László közbeszerzési szakértő
Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok
elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Konzorciumi partnerek
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
9. Bakos László közbeszerzési szakértő

9

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
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 42 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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