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Kódszám

Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés
teljesítéséről szóló 4/2014.(IV.30.) rendelet módosításáról
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) rendelet módosításáról
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Kódszám

2015. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére benyújtott igény utólagos jóváhagyásáról
Tóth Gabi fellépéséhez és a BIKINI együttes élő nagykoncerthez kapcsolódó szerződések megkötéséről
Tóth Gabi és a BIKINI együttes fellépéséhez szükséges
színpad bérleti szerződésének megkötéséről
Tóth Gabi és a BIKINI együttes fellépéséhez szükséges
hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés
megkötéséről
A Mihály Napi Sokadalom rendezvény egész napos színpad, hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség
bérleti szerződésének újrakötéséről
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35/2015.
36/2015.
37/2015.
38/2015.
39/2015.
40/2015.
41/2015.
42/2015.

a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító
kiválasztásáról
a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó elkülönített
bankszámlára beszedési megbízás benyújtásának engedélyezése
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetés készítőjének meghívásáról
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetés készítőjének kiválasztásáról
a kunhegyesi 0829/8, 0829/17 és a 0829/18 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó határrendezésről
D. Szabó Miklós Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek,
cikkek című kiadványának megjelenítésére nyújtott támogatásról
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről a 2015. március 3 –
2015. március 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. március 05-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Suki Lászlóné a
Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony és Metzinger Ferenc képviselő hivatalos
elfoglaltság miatt vannak távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 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.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalását.
NULLADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről
szóló 4/2014.(IV.30.) zárszámadási rendelet módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Madarasi Imre elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a zárszámadási rendelet módosításával kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2015. (III.06.)
önkormányzati rendelete
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló
4/2014.(IV.30.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet módosításával kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait,
döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2015. (III.06.)
önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2015. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére benyújtott igény utólagos jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a pályázat benyújtásához a képviselőtestület jóváhagyására van szükség. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
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:
29/2015.(III.05.) Kt. határozat
2015. évi könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére benyújtott igény
utólagos jóváhagyásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet V. pontjában
foglalt „Kiegészítő szabályok” 2. a) 8. pontja alapján, a 2. melléklet IV.1. i)
pont szerinti nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére benyújtott igényt utólagosan
jóváhagyja.
2./ A támogatási igény benyújtásához és megvalósításához önerő biztosítása nem
szükséges.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a támogatási igény benyújtásával, az ehhez kapcsolódó
dokumentumok aláírásával.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Tóth Gabi fellépéséhez és BIKINI Együttes élő nagykoncertjéhez kapcsolódó szerződések megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz.
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, hogy Tóth Gabi és a BIKINI együttes fellépésére vonatkozóan
szerződést kössenek a POPULART PRODUKCIÓ Kft-vel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
30/2015.(III.05.) Kt. határozat
Tóth Gabi fellépéséhez és a BIKINI együttes élő nagykoncerthez kapcsolódó szerződések
megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete Tóth Gabi és a BIKINI
együttes fellépésére vonatkozóan szerződést köt a POPULART
PRODUKCIÓ Kft.-vel.
2. A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 2015. szeptember 26-án (szombat)
18.30 órától Tóth Gabi műsort tart, ezt követően 19.00 órai kezdéssel a
BIKINI együttes élő nagykoncertet ad.
3. A fellépések díja: 1.390.000 Ft + 375.300 Ft (27 % ÁFA), mindösszesen
1.765.300 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény
kerete terhére biztosít.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére.
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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, hogy a fellépéshez szükséges színpadot a Solujob Program Kft-től bérbe vegyék, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
31/2015.(III.05.) Kt. határozat
Tóth Gabi és a BIKINI együttes fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének
megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tóth Gabi és a
BIKINI együttes fellépéséhez szükséges színpadot bérbe veszi a Solujob
Program Kft-től.
2. A színpad bérleti díja: nettó 160.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz mindösszesen bruttó
160.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény
kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert 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, hogy a fellépéshez szükséges hang és fénytechnika biztosítására a Pusz-Nagy Kft-vel kössenek szerződést, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
32/2015.(III.05.) Kt. határozat
Tóth Gabi és a BIKINI együttes fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására
vonatkozó szerződés megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Gabi és a BIKINI
együttes 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),
mindösszesen 240.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés
rendezvény kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert 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, hogy a Mihály
napi Sokadalom rendezvény egész napos színpad, hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződést a Pusz-Nagy Kft-vel kössék meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
33/2015.(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.
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2. A színpadbérlés, a hang és fénytechnika díja: bruttó 300.000 Ft (alanyi ÁFA
mentes), mindösszesen 300.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi
költségvetés rendezvény kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
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
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
34/2015.(III.05.) Kt. határozat
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének
újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában,
valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.)
rendelet 30. § és 32. – 33. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról
dönt:
Varga Attila egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 1014.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci
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vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló
kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
- A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére
újraköthető.
- A bérleti jogviszony kezdete: 2015. április 01.
- A bérleti jogviszony vége: 2016. március 31.
- A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer
00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával
kapcsolatos költségeket.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármester a bérleti szerződés aláírására.
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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Varga Attila 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.

ÖTÖDIK 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.
Madarasi Imre elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolta, hogy a szállító Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó
legyen.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
35/2015.(III.05.) Kt. határozat
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek
beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban
biztosított jogkörében eljárva
Megbízza Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B.) egyéni
vállalkozót.
A bruttó vállalási ár: 3.114.511,- Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert 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. Szőke Mihály (5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 239.)
6. Polgár-társak (5200 Törökszentmiklós, Táncsics Mihály u. 42.)
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó elkülönített bankszámlára
beszedési megbízás benyújtásának engedélyezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
36/2015.(III.05.) Kt. határozat
a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó elkülönített bankszámlára beszedési megbízás
benyújtásának engedélyezése
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (5) bekezdése alapján
engedélyezi
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Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési
számlájára beszedési megbízás benyújtását a közfoglalkoztatásra irányuló
pályázatokhoz kapcsolódóan – a Magyar Államkincstár „Helyi
önkormányzatok kötelezettségei számla” 10032000-01457254-00000000
számú számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a
Gazdasági osztály vezetőjét az alszámla törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetésére.
Felelős: Szoboszlai Hajnalka
Határidő: 2015. március 05.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármester a felhatalmazó levél aláírására.
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. Szabó Ildikó ügyintéző
7. Irattár

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
37/2015.(III.05.) Kt. határozat
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás közbeszerzési szakértőjének
kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen”
tervezett felújítás megvalósulásához a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv. előírásai szerinti – építési-, és árubeszerzési feladatok
megvalósításához – eljárásokhoz az alábbi szakértőktől kér árajánlatot:
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Katona Mérnöki Szolgáltató Kft.
5000 Szolnok, Hold u. 31.
e-mail: katonaemil@ksk.hu
Nardai Dániel
5231 Fegyvernek, Gyóni G. út 27/a.
e-mail: nardidani@hotmail.com
Bakos László
5232 Tiszabő Micsurin út 5.
e-mail: archibakos@gmail.com
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 gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetés
készítőjének meghívásáról és kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri
a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, hogy a költségvetés elkészítésére Fodor Imrétől, Gönczi Jánostól és S. Nagy Károlytól kérjenek árajánlatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
38/2015.(III.05.) Kt. határozat
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetés készítőjének
meghívásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen”
megvalósulásához az alábbi tervezőktől kér árajánlatot:
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1. Fodor Imre
5331 Kenderes, Táncsics u. 4.
fodorimre400@gmail.com
2. Gönczi János
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 49/b.
kunhegyesiepitok@gmail.com
3. S. Nagy Károly
5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2.
snagyk1@enternet.hu
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 gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Szabó András polgármester elmondja megérkeztek a költségvetés készítésére az árajánlatok. A legkedvezőbb ajánlatot Fodor Imre adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozat javaslatot, hogy a költségvetés elkészítésével Fodor Imrét bízzák
meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
39/2015.(III.05.) Kt. határozat
a „Bölcsőde felújítás Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetés készítőjének
kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a „Bölcsőde felújítás
Kunhegyesen” című tervezett felújítás költségvetésének elkészítésével
Fodor Imrét
(5331 Kenderes, Táncsics u. 4.)
bízza meg.
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A bruttó megbízási díj: 350.000,- Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a város
2015. évi költségvetéséből biztosítja és adódó pályázati forrásból elnyert
támogatásban kívánja elszámolni.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fodor Imre (5331 Kenderes, Táncsics u. 4.)
5. Gönczi János (5340 Kunhegyes, Kossuth L. út 49/b.)
6. S. Nagy Károly (5310 Kisújszállás, Arany J. u. 2.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kunhegyesi 0/29/8, 0829/17 és 0829/18 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
határrendezésről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
40/2015.(III.05.) Kt. határozat
a kunhegyesi 0829/8, 0829/17
határrendezésről

és

a

0829/18

hrsz-ú

ingatlanokra

vonatkozó

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bekezdés 1. és 11.
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pontja szerinti településfejlesztési és vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feladat
ellátása jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a tárgyba
szereplő ingatlanokra vonatkozó határrendezést az alábbiak szerint:
Nagy István Ferenc (5340 Kunhegyes, Mikszáth K. u. 17/a.) kizárólagos
tulajdonában álló 0829/17 hrsz-ú jelenleg 6 ha 4345 m2 156, 36 AK értékű
ingatlan 5 ha 5710 m2 nagyságú 137, 81 AK értékűre csökken, ezért az
önkormányzat 742.000,- Ft térítést fizet;
Fehér Zoltán (5340 Kunhegyes, Kuthen vezér u. 62/B.) kizárólagos tulajdonában
álló 0829/18. hrsz-ú jelenleg 3 ha 7860 m2 nagyságú 92 AK értékű ingatlan 3 ha
7860 m2 nagyságú 92 AK értékű ingatlan 3 ha 4865 m2 84, 72 AK értékűre
csökken, ezért az önkormányzat 291.000,- Ft térítést fizet;
Kunhegyes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0829/8. hrsz-ú
9205 m2 nagyságú csatorna művelési ágú ingatlan 1 ha 9835 m2 nagyságúra
módosul.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására, a kifizetés teljesítésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Dr. K. Tóth András ügyvéd
5. Nagy István Ferenc (5340 Kunhegyes, Mikszáth K. u. 17/a.)
6. Fehér Zoltán (5340 Kunhegyes, Kuthen vezér u. 62/B.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
11. Nagy István projektasszisztens

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés D. Szabó Miklós Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek című
kiadványának megjelentetésére nyújtott támogatásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottsági ülésen egyhangúan elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
41/2015.(III.05.) Kt. határozat
D. Szabó Miklós Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek című kiadványának
megjelenítésére nyújtott támogatásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. bekezdés 7.
pontjában biztosított jogkörében eljárva 200.000,- Ft (azaz Kétszázezer forint)
támogatást biztosít a fenti kiadvány megjelentetésére.
A támogatás nyújtásáról megállapodás jön létre, mely tartalmazza annak
elszámolási kötelezettségét is.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megállapodás aláírására, a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György képviselő úr
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. D. Szabó Miklós újságíró
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséről a 2015. március 3. – 2015. március 31. időszakra vonatkozó
pályázathoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
42/2015.(III.05.) Kt. határozat
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hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés
megkötéséről a 2015. március 3 – 2015. március 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben
felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján
támogatja a 2015. március 3. – 2015. március 31. között a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására.
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. Szabó Ildikó ügyintéző
7. Irattár
Szabó András polgármester 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 44 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző
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