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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 17-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, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető, Lukácsné Nagy Erika vezetőfőtanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin
ügyintéző, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Németh Pálné bölcsődevezető, Imre Péter „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
kuratóriumának elnöke, Szirmai József tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen Dr.
Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető asszonyt és a megjelenteket.
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő asszony és Metzinger Ferenc képviselő úr igazoltan vannak távol. 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, 2017. január 1-től a garantált bérminimum összege
161.000,- Forint. Az önkormányzati tűzoltóságnál ennek a pénznek az előteremtése nagyon
nagy akadályokba ütközik. Azért kért szót, hogy jelezze, szükséges lenne, ha a város önkormányzata is a 2017. évi költségvetésében magasabb összeggel tudna kalkulálni, mint a
korábbi években. A környékbeli másik négy önkormányzatot is természetesen meg fogják
keresni ezzel a kéréssel, mert a normatíva a költségvetési törvény szerint, amely már korábban megjelent 2016. májusában, nem emelkedik. Semmiféle jelzés nem érkezett arról,
az Országos Katasztrófavédelem Főigazgatóságától, hogy emelnének azon a normatíván,
amit bérekre lehet fordítani. Ha lesz magasabb az önkormányzatok normatívája, akkor nagyon nagy veszélybe kerül a feladat ellátás. Ezt a bért, amely 30.000,- Ft-ot jelent fejenként havonta, ezt a bért nem tudják kigazdálkodni. Tisztelettel kéri a képviselő-testületet,
hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél, ha lehetséges, akkor 500.000,- Ft-tal emelje
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meg az önkormányzat a helyi tűzoltóságnak nyújtott normatíváját. Kéri az önkormányzatot, amennyiben ez lehetséges a költségvetés tervezésekor ezt vegyék figyelembe.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy már beszélt erről
a parancsnok úrral is. Úgy gondolja, hogy ennek nem lesz akadálya, természetesen elő fogja terjeszteni a képviselő-testületnek. Megkérdezi, hogy van-e valakinek más bejelenteni
valója.
További interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év IV. negyedévi tevékenységéről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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 javaslatot, a következő határozatával:
11/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. IV. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2016. év IV. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját –
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói támogatásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
12/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. évi alapítói támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 30.734.000 Ft 2017. évi alapítói támogatás nyújtásához, mely a 2017. évi költségvetésben tervezésre kerül.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelőbizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre
8. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja mindkét 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 az alapító okirat módosításával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
13/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának
módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kunhegyes
Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratát módosító okiratát
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelező érvénnyel
előírja, hogy a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító
okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosítására kerüljenek.
Jelen határozat elfogadásával a Képviselő-testület a 173/2016.(VIII.25.) Kt.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2017. február 28.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot az alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalásával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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14/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 13/2017.(I.17.) Kt.
határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 183/2015.(X.27.) Kt. határozattal
jóváhagyott alapító okiratait.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei
intézményben a 2017. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport 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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
15/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei intézményben a
2017. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015.évi CCXXIII. törvény 22.§ (4) bekezdése alapján a fenntartásá7

ban működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, Bölcsődei intézmény zárva tartását az alábbi időpontok szerint
engedélyezi:
•

•
•
•
•

Bölcsődék napja: 2017. 04. 21. (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
45/A. § (1) bekezdése szerint nevelés-gondozás nélküli munkanap,
melynek célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.)
Tavaszi szünet: : 2017.04.18. - 2017.04.20. (3 munkanap)
Nyári szünet: 2017.08.07. – 2017.08.18. (15 munkanap)
Őszi szünet: 2017.11.02. - 2017.11.03. (2 munkanap
Téli szünet: 2017.12.21. – 2017.12.29. (5 munkanap)

Felhívja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha intézményvezetője figyelmét, hogy szünetek idejére biztosítsa a gyermekek intézményi
gondozásának, nevelésének lehetőségét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián- Major Anikó intézményvezető
5. Németh Pálné szakmai vezető
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Rendőrőrs javára szalagfüggöny közérdekű felajánlásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, néhány vállalkozó összefogott és felajánlással élnek a kunhegyesi rendőrőrs helyiségeibe szalagfüggöny pótlására 150.000,- Ft értékben.
Azért van az önkormányzat közreműködésére szükség, mert a rendőrség magánszemélytől
nem fogadhat el felajánlást. Kéri a határozat tervezet elfogadását. Megkérdezi van-e még
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 javaslatot, a következő határozatával:
16/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Rendőrőrs javára szalagfüggöny közérdekű felajánlásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja és továbbadja
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a 150.000,- Ft értékű használati eszköz – szalagfüggöny – felajánlást a
Kunhegyesi Rendőrőrs helyiségeibe.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Tokai Lajos alezredes úr őrsparancsnok, Kunhegyes, Rákóczi u. 8.
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Irattár

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Szabó Károly egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, Szabó Károly egyéni vállalkozóval 2011. október
1-én vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat a tűzvédelmi feladatok ellátására.
2017. január 1-től a szerződés módosítására van szükség, mert a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési feladatait ellátó épületei a Karcagi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek. Megkérdezi van-e még 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 javaslatot, a következő határozatával:
17/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
Szabó Károly egyéni vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a
felhatalmazása alapján
hozzájárul
a 2011. október 1-én Szabó Károly (5300 Karcag, Hajnal utca 29.) egyéni
vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés módosításához a csatolt
tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
9

András polgármestert a csatolt vállalkozási szerződés 5. számú módosításának
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szabó Károly (5300 Karcag, Hajnal utca 29.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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
HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás támogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz szakértők kiválasztásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben három határozati javaslat található. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Madarasi Imre képviselő, megkérdezi, hogy ez milyen pályázat.
Szabó András polgármester válaszol, hogy EU-s pályázat.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a külterületi földutak minőségi javítására vonatkozik a pályázat.
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy azt lehet tudni, hogy melyik útra vonatkozik
ez.
Dr. Pénzes Tímea jegyző válaszol, hogy a Tiszaburai utat, mert ez a kakat projekttel kapcsolatos, egészen a Nagykunsági csatornáig vezet, ennek egy részét aszfaltoznák.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás hiányában elmondja, a geodéziai feladatok ellátására három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Csapó és Lánya
Telek és Ingatlanrendező Kft. adta bruttó 320.000,- Ft értékben.
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 javaslatot, a következő határozatával:
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18/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás támogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz geodéziai feladatok ellátására szakértő kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontban biztosított jogkörében eljárva a a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című
felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges geodéziai feladatok ellátásával
a Csapó és Lánya Telek és Ingatlanrendező Kft. - t bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 320 000 Ft.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a geodéziai feladatok ellátása költségét a
város 2017. évi költségvetésében 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. Berényi Zsolt földmérő 5000 Szolnok Pozsonyi út 56.
5. Lukács Lajos földmérő 5008 Szolnok, Vörösmező út 126.
6. Csapó és Lánya Telek és Ingatlanrendező Kft. 5340 Kunhegyes Róna köz 9.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester elmondja, a tervezési feladatok ellátására három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Vízkörterv Kft. adta bruttó 1.270.000,- Ft értékben.
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 javaslatot, a következő határozatával:
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19/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás támogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz tervező kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontban biztosított jogkörében eljárva a a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című
felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges tervezési feladatok ellátásával
a Vízkörterv Kft. - t bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 1 270 000 Ft.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a tervezési feladatok ellátása költségét pályázati forrásból és 5 % önerőből 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. Vízkörterv Kft. 1144 Budapest, Ond Vezér útja 21. 5/22.
5. Értékterv Kft. 2045 Törökbálint, Józsefhegyi út 84.
6. JBM Team Bt. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester elmondja, a pályázat írással kapcsolatos feladatok ellátására
három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az Opus Team Kft.. adta bruttó 127.000,Ft értékben.
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 javaslatot, a következő határozatával:
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20/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás támogatásának elnyeréséhez benyújtandó pályázathoz pályázatíró kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontban biztosított jogkörében eljárva a a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című
felhívásra pályázatot kíván benyújtani és a benyújtandó pályázathoz szükséges
pályázat írása feladat ellátásával
a Opus Team Kft - t bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 127 000 Ft.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat írása feladat ellátása költségét
pályázati forrásból és 5 % önerőből 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 (képviselő: Virágh Péter 1138 Budapest Meder utca 8/B 3/2, levelezési cím: 4028 Debrecen Nyíl utca 46.)
5. Régió ’99 Tanácsadó Bt. (Szőke Barbara 4032 Debrecen Károli Gáspár 12/2.)
6. Solino Bt. (Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Harmat u. 4.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó-ösvény
kialakítása” kivitelezési munkához közbeszerzési szakértő kiválasztásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Süvöltős
Ügyvédi Iroda legyen megbízva a kivitelezési munkához közbeszerzési szakértőnek.
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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 hat igenlő és egy nem szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
21/2017.(I.17.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó- ösvény kialakítása” kivitelezési munkához közbeszerzési szakértő kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény előírása szerint közbeszerzési eljárást indít a beszerzés becsült értéke
alapján.
Az eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakértőnek
Süvöltős Ügyvédi Iroda-t bízza meg
Megbízás díja: nettó 450 000 Ft+121 500 Ft ÁFA azaz bruttó 571 500 Ft
Kunhegyes Város Önkormányzat 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. Süvöltős Ügyvédi Iroda 1118 Budapest Beregszász út 30.
6. B & W Consult Kft. 1061Budapest Andrássy út 10. 3. em. 308.
7. STOCKBAUER TANÁCSADÓ Kft. 1149 Budapest Kövér Lajos utca 40. fszt. 1.
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 23 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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