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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. november 10-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 18.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
228/2016.
229/2016.
230/2016.
231/2016.
232/2016.
233/2016.
234/2016.

Határozat tárgya
a 2016. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és
leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
szociális bérlakások felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlattételi felhívás elfogadására, Bíráló bizottság
létrehozásáról
a szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban meghívandó ajánlattevők elfogadásáról
a 2016. évi Közbeszerzési terv módosításáról
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
haszonbérleti felhívásának elfogadásáról
a Kunhegyes Szabadság téren 2016. december 7. és 2017.
január 9. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételéről
és a felállítás költségeinek elfogadásáról
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról

Kódszám
Z1
D5
D5
D5
Z1
Z1
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 10-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, Somodi József
és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Barta Györgyné járási hivatalvezető helyettes, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság tagja és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent. Madarasi Imre és Dr.
Nagy Levente képviselők igazoltan vannak távol, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő bármikor megérkezhet az ülésre. A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését
megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2016. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére
benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
(írásbeli)
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 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
228/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
A 2016. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésével a PROMEX-VILL Kereskedelmi és Szerelőipari Betéti Társaság, (2740 Abony, Kapisztán J. út 8.) társaságot bízza meg, bruttó
1 167 841 Ft összegben.
2. A költséget Kunhegyes Város Önkormányzata saját költségvetése terhére
vállalja.
3. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az E-On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos és az ahhoz szükséges teendők ellátására, dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
5. Vagyongazdálkodási csoport
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés szociális bérlakások (Gyepszél utca 40. 1. ajtó, Bocskai utca 6. , Ady
Endre utca 4. 3. ajtó) felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlattételi felhívás
elfogadására, Bíráló bizottság létrehozásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
229/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
szociális bérlakások felújítására közbeszerzési eljárás kiírására, ajánlattételi felhívás elfogadására, Bíráló bizottság létrehozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a
tulajdonában lévő szociális bérlakások (Gyepszél u. 40. szám alatt 1. lakás;
Bocskai u. 6. és Ady Endre u. 4. szám alatti 2. lakás) felújítására - a becsült érték
és az egybeszámítás szabályaira tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indít a melléklet szerinti ajánlattételi
felhívás elfogadásával.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás lefolytatásához
Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal:
Barta Ferenc aljegyző
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
közbeszerzési szakértő
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesül:
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. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban meghívandó ajánlattevők elfogadásáról
(írásbeli)
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 a határozat tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
230/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban meghívandó ajánlattevők
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdés – építési beruházás megvalósításához –
fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőket
hívja meg:
1.

Hegyesi Kun Kft. (5340 Kunhegyes, Malom u.11. Adószám:
14753189-2-16 e-mail: kunneteri@citromail.hu)

2.

Malom-Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2 hrsz.
Adószám: 14690477-2-16; e-mail: agromix2002@gmail.hu )

3.

Kunhegyesi Építő Kft. (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4. Adószám:
11269001-2-16; e-mail: kunhegyesiepitok@gmail.com)

4.

ROYAL Épkerszolg Kft. (5340 Kunhegyes, Feketehegy u. 13/a. Adószám: 22934899-2-16; e-mail: laci69@citromail.hu )

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

5

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Bakos László közbeszerzési szakértő
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
8. Irattár

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Közbeszerzési Terv módosításáról
(írásbeli)
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 a határozat tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
231/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2016. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 42.§ (3) bekezdése alapján a módosított 2016. évi Közbeszerzési tervet a melléklet szerint
elfogadja.
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
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5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás haszonbérleti
felhívásának elfogadásához
(írásbeli)
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 a határozat tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
232/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás haszonbérleti felhívásának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
§-ában foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. A mellékletben csatolt haszonbérleti felhívást elfogadja, felhatalmazza Szabó András polgármestert és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tisza- Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 5350 Tiszafüred Fő út 1.
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Szabadság téren 2016. december 9. és 2017. január 9. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételére, a felállítás költségeinek elfogadására
(írásbeli)
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 a határozat tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
233/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Szabadság téren 2016. december 7. és 2017. január 9. között felállítandó korcsolyapálya bérbevételéről és a felállítás költségeinek elfogadásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 15. pontjában foglalt jogkörében eljárva a Gilde 350 tipusú műanyag jégpálya
2016.december 7. és 2017. január 9. közötti bérbevételét, 1.050.600 Ft
+Áfa, bruttó 1.334.262 Ft bérleti díj ellenében a Sateam Kft. -től ( Budakeszi Fő u 66.) mint bérbeadótól, jóváhagyja.
2. A Képviselőtestület a jégpálya alapjának megépítéséhez szükséges anyagok beszerzését bruttó 233 172 Ft értékben az Agromix 2002. Kft. től
(Kunhegyes Tiszagyendai u. hrsz: 3246/2 ) jóváhagyja.
A fentiekre a város pénzügyi fedeztet a 2016. évi költségvetésből biztosít.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti és a
szállítási szerződés aláírására, lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátására.
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
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HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja a társulás önálló jogi személyiségű társulássá alakul
át. 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
234/2016.(XI.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 87. §-ában foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést
hozza:
1. A mellékletben csatolt Társulási Megállapodást elfogadja, felhatalmazza Szabó András polgármestert a Megállapodás aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tisza- Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 5350 Tiszafüred Fő út 1.
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző
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