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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2014. október 07-én megtartott nyilvános
ülésének
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Sorszám: 21.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
206/2014.

207/2014.

208/2014.
209/2014.

210/2014.

211/2014.

Határozat tárgya
a Televény Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 25.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges 2335/7. hrsz-ú
terület bérleti szerződésének megkötéséről
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás eredményéről
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 5- 2015. február 28. időszakra
vonatkozó „Közúthálózat javítása” pályázathoz
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 5- 2015. február 28. időszakra
vonatkozó „„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” pályázathoz
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 6-2014. október 31. időszakra
vonatkozó „Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” pályázathoz
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. október 7- 2014. november 30. időszakra
vonatkozó „Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” pályázathoz

Kódszám
Z1

A15

Z1
Z1

Z1

Z1

212/2014.
213/2014.

a Kunhegyes Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó
Szakosztálya rendkívüli támogatási kérelméről
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő FIAT Ducato 2.3Mjet 130 LE E5+ 3.3t Alváz-Duplafülke
kistehergépkocsi „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
részére történő üzemeltetésre átadásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. október 07-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy
Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és
Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző 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. Madarasi Imre egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. 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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Televény Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi
Sándor u. 25.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges
2335/7. hrsz-ú terület bérleti szerződésének a megkötéséről
(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.
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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:
206/2014.(X.07.) Kt. határozat,
a Televény Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u. 25.)
gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges 2335/7. hrsz-ú terület bérleti szerződésének megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az
alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Televény
Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor utca 25.)
munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes Város Önkormányzat
Képviselőtestülete 197/2014.(IX.18.) Kt. határozata alapján a
-

2335/7. hrsz-ú ingatlanból kb. 140 m2 nagyságú részt a mellékelt helyszínrajz alapján

egyéb papír- és kartontermék előállítása, csomagolásra, papír gyártására a fenti
bejegyzett cég részére bérbe adja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlan bérleti díját 1,- Ft/m2 összegben állapítja meg évente egyszeri egyösszegű fizetési kötelezettséggel, tekintettel arra, hogy a szociális szövetkezet vállalja, hogy a megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszám legalább 40 %-a erejéig teljes munkaképességű munkaerőt is foglalkoztat.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a bérleti jogviszonya
rendkívüli felmondási okot köt ki az alábbiakra:
-

amennyiben a foglalkoztatás megvalósítása 2014. október 31. napjáig nem
kezdődik meg,
amennyiben a megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatása nem
valósul meg,
amennyiben a Szövetkezet a foglalkoztatást nem vagy jelen képviselőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munkahelyteremtésre.

4. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 154/2014.(VII.10.) Kt. határozat hatályát veszti.
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5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a bérleti
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Televény Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor utca 25.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Irattár
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és
többletmunkák megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) Harmadik részének 122. § (7)
bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban
eredmény megállapításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a 4. ÉK Kft. adta nettó
3.140.794 Ft összegben. 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:
207/2014.(X.07.) Kt. határozat,
a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás pót- és többletmunkák
megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. tv. Harmadik részének 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyesi Központi Orvosi Rendelő felújítása” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az építési beruházás megvalósításához szükséges kivitelező kiválasztásához a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. Harmadik részének 122. § (7) bekez5

dés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:
Nyertes ajánlattevő:
4. ÉK Kft.
(5340 Kunhegyes, Toldi Miklós utca 9/A.)
Ajánlati ár:
nettó 3.140.794,- Ft összeg
2. Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a
szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a felújítás forrását részben a pályázati források
átcsoportosítását követően a 2014. február 28. keltű Támogatási szerződés 1. sz.
melléklet „A Projekt elszámolható költségei” szerint táblázat hatodik, „Építés, felújítás, bővítés” elnevezésű oszlopában rögzített összegből, részben önkormányzati
saját forrásból biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata 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. Bakos László közbeszerzési szakértő
6. 4. ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/A.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Oláh Katalin a projekt pénzügyi munkatársa
9. Fűtő Georgina projekt asszisztens
10. Földi Zsuzsanna projektmenedzser

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról közfoglalkoztatási pályázatokhoz
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben négy határozati javaslat szerepel. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot a Közúthálózat javítása pályázathoz 2014. augusztus 5. – 2015.
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február 28. időszakra vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
208/2014.(X.07.) Kt. határozat,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 52015. február 28. időszakra vonatkozó „Közúthálózat javítása” pályázathoz
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 közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását – 2014. augusztus 5- 2015. február 28. időszakban
55 fő teljes munkaidős segédmunkás és 4 fő teljes munkaidős szakmunkás foglalkoztatására irányuló „„Közúthálózat javítása” pályázathoz kapcsolódóan - a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája
javára:
10045002-00313436-70000007.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható viszsza.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi
Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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7.
8.
9.
10.

Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Szabó Ildikó ügyintéző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Irattár

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a
határozati javaslatot az Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása pályázathoz 2014.
augusztus 5. – 2015. február 28. időszakra vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
209/2014.(X.07.) Kt. határozat,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 52015. február 28. időszakra vonatkozó „„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása”
pályázathoz
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 közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását – 2014. augusztus 5- 2015. február 28. időszakban
65 fő teljes munkaidős segédmunkás, 3 fő teljes munkaidős szakmunkás, és 1 fő teljes munkaidős segédmunkás csoportvezető foglalkoztatására irányuló „„Illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása” pályázathoz kapcsolódóan - a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája javára:
10045002-00313436-70000007.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható viszsza.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi
Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Szabó Ildikó ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Irattár
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a
határozati javaslatot az Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz 2014.
augusztus 6. – 2014. október 31. időszakra vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
210/2014.(X.07.) Kt. határozat,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. augusztus 62014. október 31. időszakra vonatkozó „Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”
pályázathoz
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 közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását – 2014. augusztus 6-2014. október 31. időszakban 39 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló „Egyéb
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” pályázathoz kapcsolódóan - a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája
javára:
10045002-00313436-70000007.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
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A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható viszsza.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi
Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Szabó Ildikó ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Irattár
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a
határozati javaslatot az Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázathoz 2014.
október 7. – 2014. november 30. időszakra vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
211/2014.(X.07.) Kt. határozat,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a 2014. október 7- 2014.
november 30. időszakra vonatkozó „Egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” pályázathoz
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 közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását – 2014. október 7- 2014. november 30. idő10

szakban 20 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló „Egyéb
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” pályázathoz kapcsolódóan - a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája
javára:
10045002-00313436-70000007.
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
A Képviselőtestület elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi
Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Szabó Ildikó ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Irattár
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya
rendkívüli támogatási kérelméről
(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.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
212/2014.(X.07.) Kt. határozat,
a Kunhegyes Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya rendkívüli támogatási kérelméről
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerinti kötelezően ellátandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyesi
Egységes Sportegyesület (KESE) Labdarúgó Szakosztálya kérelmének helyt ad
és az egyesületet 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű rendkívüli támogatásban részesíti 2014. évi költségvetése terhére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kötelezi az egyesületet,
hogy a 66/2014.(III.25.) sz. Kt. határozatban foglalt támogatási összeg elszámolásával egyidejűleg jelen támogatással is szabályszerűen számoljon el.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására, a támogatási összeg kiutalására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Egységes Sportegyesület (KESE) Szabó György ügyvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő FIAT Ducato 2.3
Mjet 130 LE E5+ 3,3 t Alváz-Duplafülke kistehergépkocsi „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány részére történő üzemeltetésre átadásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a kisteherautó átvétele megtörtént, az adásvételi
szerződés megkötésre került. A kisteherautót átadják üzemeltetésre a közalapítvány részére. 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:
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213/2014.(X.07.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő FIAT Ducato 2.3Mjet 130 LE E5+
3.3t Alváz-Duplafülke kistehergépkocsi „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére történő üzemeltetésre átadásáról
.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező FIAT Ducato 2.3Mjet 130 LE E5+ 3.3t Alváz-Duplafülke
kistehergépkocsit „Kunhegyes Városért” Közalapítvány részére, az átadott önkormányzati kötelező feladatok ellátása céljából
üzemeltetésre átadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a kis tehergépkocsi dokumentumaiban a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány üzemeltetőként történő bejegyzéséhez.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívja a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági Osztályát az üzemeltetésre átadással kapcsolatos feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HATODIK 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.
Megköszöni a képviselőtestületnek az elmúlt négy évben nyújtott munkáját. Mindenkinek
jó egészséget, sok sikert és boldogságot kíván.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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