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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. április 12-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 6.
HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma

Határozat tárgya

71/2016.

2016. évi Közbeszerzési tervének módosításához

72/2016.

a TOP-3.2.1-15 azonosító számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzata részére orvosi ügyeleti
feladatellátás céljára gépjármű beszerzéséről
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat
benyújtásához

73/2016.
74/2016.

Kódszám
D5
A15
D7
A15

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 12-én
megtartott soron kívüli 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: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Suki Julianna a Kunhegyesi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese tanácskozási joggal
meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Metzinger Ferenc
képviselő egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt van távol és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselőt várják, hogy meg fog érkezni az ülésre.
A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.
Elmondja, a mai ülésnek négy írásos nyilvános napirendi pontja van, ötödik napirendi pont
az egyebek. 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 Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési tervének módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye.
Magyar György elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
71/2016.(IV.12.) Kt. h a t á r o z a t
2016. évi Közbeszerzési tervének módosításához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben csatolt módosított 2016. évi Közbeszerzési tervet elfogadja
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 azonosító számú "Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése" felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező megbízásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot
a BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft. adta bruttó 2.413.000 Ft értékben Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
72/2016.(IV.12.) Kt. h a t á r o z a t
a TOP-3.2.1-15 azonosító számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"
felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosí3

tott jogkörében eljárva a TOP-3.2.1-15 azonosító számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges
tervek elkészítésével
BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft.-t
(4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 2.413.000,- Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata pályázati forrásból biztosítja.
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges teendők ellátására
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. - Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út
96.
6. Horváth és Társa KFT.5300 Karcag, Madarasi út 31. szám 5 301 Pf. 50.
7. BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata részére orvosi ügyeleti feladatellátás
céljára gépjármű beszerzéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye.
Magyar György elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy az Alfa Autójavító Kft.-től vásárolják meg a Suzuki
Vitara 1.6 GL 2WD típusú személygépkocsit, a jelenleg tulajdonban lévő Suzuki Vitara
1.6 JLX beszámításával. Alpolgármester úr a bizottsági ülésen tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy körülbelül 1.000.000 Ft értékben tudják beszámítani a jelenleg tulajdonban lévő autót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
73/2016.(IV.12.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Város Önkormányzata részére orvosi ügyeleti feladatellátás céljára gépjármű
beszerzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kunhegyes Város Önkormányzatának vagyonáról szóló többször módosított 22/2004. (V.01.) rendelet 11.§
(2) bekezdése alapján – hozzájárul a Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő IZR-232 forgalmi rendszámú SUZUKI VITARA 1.6 JLX típusú
személygépkocsi beszámításával 1 db SUZUKI VITARA 1.6 GL 2Wd típusú személygépkocsi bruttó 3.740.000,- Ft értéken az Alfa Autójavító Kft.-től (5000
Szolnok, Százados út 1.) történő megvásárlásához.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gépkocsi vásárlás vételárát
az IZR-232 forgalmi rendszámú SUZUKI VITARA 1.6 JLX típusú személygépkocsi beszámítási értékén felül az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
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

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat benyújtásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, már második alkalommal tanácskoztak Szolnokon
ezzel kapcsolatban. Az előterjesztés a pályázat benyújtásával kapcsolatos. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, hogy benyújtsák a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázatot
kézfeltartással jelezzék.
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
74/2016.(IV.12.) Kt. h a t á r o z a t
a „Kunhegyes Kakat-ér rekonstrukciója I.” című pályázat benyújtásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontban biztosított jogkörében eljárva a Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című, TOP-2.1.3-15 kódszámú felhívásra a „Kunhegyes Kakatér rekonstrukciója I.” című pályázatot 350 millió Ft bruttó összeggel benyújtja.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata teljes költséget pályázati forrásból biztosítja.
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Opus Team Kft. Virágh Péter 4028 Debrecen Nyíl utca 46.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
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 05 perckor bezárja, zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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