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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. december 29-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 21.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
246/2015.
247/2015.
248/2015.
249/2015.
250/2015.

Határozat tárgya
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújítására
ajánlattevők meghívásáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújítására
kivitelező kiválasztásáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő
szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez ajánlattevők meghívásáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő
szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László
Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

Kódszám
D7
D7
D7
D7

Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 29-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető tanácskozási joggal meghívottak
valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna
és Madarasi Imre képviselők igazoltan vannak távol.
A képviselő-testület nyilvános ülését megnyitja.
Elmondja a mai ülésnek öt napirendi pontja van, az ötödik napirendi pont írásban került
kiosztásra. Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a
napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21.
szám alatti szociális bérlakás felújítására ajánlattevők meghívásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő
Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás állapotának felújításáról szól. Javasolja,
hogy a 4ÉK Kft-t, a Kunhegyesi Építő Kft-t és a MALOMBAU Kft.-t hívják meg ajánlattételre. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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246/2015.(XII.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújítására ajánlattevők meghívásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújítására az
alábbi ajánlattevőket hívja meg:
1. 4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a)
2. Kunhegyesi Építő Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor u.4.)
3. MALOMBAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz)
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Barta Jenő építési hivatalvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21.
szám alatti szociális bérlakás felújítására kivitelező kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a 4ÉK Kft. adta bruttó
9.999.270 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
247/2015.(XII.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújítására kivitelező kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a tu3

lajdonában lévő Pósa Lajos u. 21. szám alatti szociális bérlakás felújításra kivitelező kiválasztásáról az alábbiak szerint dönt:
4ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a) gazdasági társaság
ajánlatát fogadja el.
Kivitelezés bruttó összege: 9 999 270 Ft
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges teendők
ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Barta Jenő építési hivatalvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez ajánlattevők meghívásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások felújításához szükséges anyag beszerzéséhez javasolja, hogy a Szabó és Fia Kft-t, Farkas Károly egyéni vállalkozót és az AGROMIX 2002 Kft-t hívják meg ajánlattételre. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
248/2015.(XII.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához
szükséges anyagok beszerzéséhez ajánlattevők meghívásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzésére az
alábbi ajánlattevőket hívja meg:

4

1. Szabó és fia Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth út 515 hrsz)
2. Farkas Károly ev. (5233 Tiszagyenda, Alkotmány u. 19.)
3. AGROMIX 2002 Kft (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2)
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az AGROMIX 2002. Kft.
adta 4.990.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
249/2015.(XII.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához
szükséges anyagok beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva
a tulajdonában lévő szociális bérlakások felújításához szükséges anyagok beszerzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó:
AGROMIX 2002 Kft-t (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2) bízza
meg
a beszerzés bruttó összege 4 990 000 Ft
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Szállítási szerződés aláírására és a szükséges teendők
ellátására.
Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző
Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére
vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkéri jegyző asszonyt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a Karcagi Szakképzési Centrum lett a Nagy
László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartója. Emiatt változni fognak a
konyha bérletére vonatkozó jogi viszonyok is. Ugyanakkor a gyermekétkeztetés továbbra
is kötelező önkormányzati feladat és eddig, ahogyan az előterjesztésben is szerepel Doma
Katalin vállalkozó látta illetve látja el ezt a feladatot. Mivel a bérleti jogviszony tisztázódott, így a vállalkozó számára is biztosított az üzemeltetés lehetősége, így kéri a tisztelt
képviselő-testületet, hogy a tanév végéig a gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződését
hosszabbítsák meg és ez alatt az idő alatt, majd pályáztatás folyamán ki kell választani a
következő tanévtől a gyermekétkeztetés szolgáltatóját. Kéri, hogy az ellátás folyamatossága érdekében hosszabbítsák meg a tanév végéig Doma Katalin szerződését.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Somodi József megkérdezi, hogy a nyári gyermekétkeztetést is ő látja el, nem 31-ig kellene meghosszabbítani a szerződést.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem, a gyermekétkeztetés külön pályáztatás útján történik, nem evidencia, hogy aki a gyermekétkeztetést ellátja, az látja el a nyári gyermekétkeztetést is.
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy a helyiség bérleti szerződését most neki kell előkészíteni. Megkérdezi, hogy a hivatalnál van-e naprakész leltára az eszközökről.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a hivatalnál sincs naprakész leltár, igazgató úrnál kellene lennie ilyen leltárnak. Alpolgármester úrral gondolkodtak ezen, hogy körülbelül
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húsz évvel ezelőtt, amikor elkezdte működését Doma Katalin az iskolában kellett valamilyen leltárt készíteni.
Nagy Kálmán képviselő javasolja Metzinger Ferencnek, hogy készítsenek egy naprakész
leltárt, ha valamilyen fejlesztést csinált a vállalkozó, annak látható nyoma van.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
250/2015.(XII.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés
meghosszabbításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában biztosított jogkörében eljárva

hozzájárul
a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája,
Gimnáziuma és Kollégiuma intézményében tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés 2016. június 30-ig történő meghosszabbításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Doma Katalin egyéni vállalkozó
Metzinger Ferenc a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László
Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégium intézményvezetője
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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