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száma
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156/2016.
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Határozat tárgya

Kódszám

a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utca mart
aszfalttal történő terítésére kivitelező kiválasztásához

Z1

a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld városrész kialakítása a
Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” című pályázat
benyújtásához
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programra pályázat benyújtásáról

A15
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 27-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Dr. Bánfi Zsuzsanna megbízott járási hivatalvezető, Fábián-Major Anikó óvodavezető 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. Dr. Nagy Levente képviselő úr jelezte, hogy nem tud az ülésen jelen lenni, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő nincs jelen az ülésen.
A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését 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.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utca mart aszfalttal
történő terítésére kivitelező kiválasztásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legjobb ajánlatot adó TUBI-HANI Kft.
végezze el a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utcák mart aszfalttal történő
terítését.

2

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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
155/2016.(VI.27.) Kt. h a t á r o z a t
a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utca mart aszfalttal történő terítésére kivitelező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1400 fm hoszszon és kb.4525 m2 területen elhatározza a Szivárvány, Kisér, Füleki Sándor és Tiszaburai utca mart aszfalttal történő terítését.
A munkálatok elvégzésével a TUBI-HANI Kft-t (1211 Budapest,
Mansfeld Péter u. 18.) bízza meg.
Az anyag és munkadíj egységára: 1.600,- Ft/m2+Áfa.
A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés TOP-2.1.2-15 „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén” című pályázat benyújtásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a futó pályázatok közül talán ez a legnagyobb. A
Kakat medernek a szilárd burkolattal való ellátása 350.000.000,- Ft-os pályázat, ezt már
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beadták. Az előterjesztésben olvasható, hogy mit tartalmaz a pályázat. Megkérdezi van-e
még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy hány kilométer.
Szabó András polgármester elmondja, hogy hét kilométer, de ebben benne van a külterület is.
Vincze László alpolgármester elmondja, úgy emlékszik, hogy belterületen négy kilométer.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e még valakinek kérdése.
Madarasi Imre elmondja, hogy próbáljanak már meg egy kerékpár utat csinálni a fürdőig,
ha van rá pályázat, pályázzanak már rá.
Szabó András polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban nem tud ígérni semmit.
Madarasi Imre megkérdezi, hogy a pályázattól függ, hogy mikor lesz kimérés, csak akkor
lesz, ha nyer a pályázat. Nem tudja, hogy hol van a telekhatár.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy a tervezéskor ki lett mérve, hogy mekkora
lesz a medernek a szájmérete, van ahol nagyon széles, a meder mindenütt igazítva lesz.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a Kakat-ér vonala mentén négy-négy méter
fenntartási sávot kell hagyni.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e még valakinek kérdése a napirendi ponthoz kapcsolódóan.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
156/2016.(VI.27.) Kt. h a t á r o z a t
a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” 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 TOP-2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra a „Zöld városrész kialakítása a Kakat-ér mentén Kunhegyes belterületén” című pályázatot 417.400.000 Ft bruttó összeggel
benyújtja.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata teljes költséget pályázati forrásból
biztosítja.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programra pályázat benyújtásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az óvoda is pályázna nyári diákmunka keretében
diákok foglalkoztatására, a programban négy fő venne részt. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
157/2016.(VI.26.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programra pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja
„A nyári diákmunka” munkaerő-piaci program céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
pályázat benyújtásához Kunhegyes Város Óvodai Intézménye által „A nyári diákmunka” munkaerő-piaci programra, valamint engedélyezi Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye 11745145-16837463-00000000 fizetési számlájára beszedési
megbízás benyújtását – 2016. július 4. – 2016. augusztus 14. időszakban 4 fő
részmunkaidős diák foglalkoztatására irányuló „A nyári diákmunka” munkaerőpiaci program keretében benyújtásra kerülő pályázathoz kapcsolódóan – a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NFA alábbi számlája javára:
10045002-00313436-70000007.
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A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi feltételeket:
- fedezethiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap,
- a felhatalmazás csak a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható
vissza.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Kiskincstári csoport
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Irattár

Szabó András polgármester elmondja, hogy nincs több megtárgyalandó előterjesztés.
Megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója.
Nagy Kálmán elmondja a Gyepszél és a Tomaji utca sarkán hatalmas lyuk van az akna
mellett, be van szakadva teljesen az út, kerékpárral vagy segédmotor kerékpárral közlekedni ott életveszélyes.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy szólni fognak a közalapítványnak és el fogják keríteni.
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 16 óra 13 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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