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HATÁROZATOK MUTATÓJA

Határozat
száma
210/2017.
211/2017.
212/2017.
213/2017.
214/2017.
215/2017.
216/2017.
217/2017.

218/2017.

Határozat tárgya
a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi
működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
nevelési intézmények tanévindításáról
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
2016/2017-es nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadására
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében, Bölcsőde és
Konyha a 2017/2018-as nevelési évben tervezett szünetek
időpontjainak jóváhagyásáról
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg
gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban megjelent felhívásra pályázat benyújtásához
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátásához
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás
elfogadásáról

Kódszám
C2
C6
C2
J4
Z1
Z1
A15
A15

A15

219/2017.
220/2017.
221/2017.

222/2017.

az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
terve módosításáról
az „Integrált térségi gyermekprogramok”az EFOP- 1.4.216-2016-00029 azonosító számú, „Kezdettől fogva kezedet fogva” című pályázathoz kapcsolódó megelőlegezéshez
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában

C6
Z1
D6
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 10-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Madarasi Imre, Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné
Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Lukácsné Nagy
Erika vezető-főtanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos,
Oláh Katalin ügyintéző, Fábián-Major Anikó intézményvezető,
Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a megjelenteket a soron következő képviselőtestületi ülésen.
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent Magyar György és
Metzinger Ferenc képviselő urak igazoltan vannak távol. 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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkéri jegyző asszonyt tájékoztassa a jelenlévőket az állatmenhellyel kapcsolatban, mielőtt elkezdenék a napirendi pontok megtárgyalását.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, több tárgyalást is folytatott a Járási Hivatallal és a Károlyi Emesével az állatvédő egyesület vezetőjével. Károlyi Emese szóban is megerősítette,
hogy ezt a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni. Minden facebookon és más formában a nyilvánosság elé tárt bejelentésnek alapja nincs. Ezt a Járási Hivatal vezetője dr.
Bánfi Zsuzsanna asszony is bejelentette, hogy senki nem adott be kérelmet a további működtetésre vonatkozóan. Ennek tudatában az önkormányzat felkérte Károlyi Emesét, hogy
tegyen eleget a működési engedélyben foglaltaknak, azaz próbálja meg leüríteni a telepet,
olyan létszámra, hogy az önkormányzatnak átvehető legyen ideiglenes állatbefogadó hely3

ként. Az elmúlt időszakban ez megtörtént, jelenleg 6 kutya van a telepen. Ezzel a 6 kutyával megtörténik valószínűleg a héten az átadás-átvétel. Már most az önkormányzat közreműködik a kutyák ellátásában és a jövőben ideiglenes befogadó helyként fog ez továbbműködni, abban az állapotában, ahogyan ez korábban elindult. Az önkormányzatnak kötelező
feladata a gyepmesteri feladatok elvégzése és ez eddig a telítettség okán sajnos akadályokba ütközött. Ez a Járási Hivatalnak is egy elfogadható megoldás. Az állatvédők továbbra is
segítenek a kutyák örökbefogadásában esetleg gondozásában. A telepen ezentúl idegen
személy nem tartózkodhat.
Szabó András polgármester megköszöni jegyző asszony közbenjárását és tájékoztatását.
Megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Interpelláció hiányában, javasolja kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Kunhegyesi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi működéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
210/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyes
Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2017. évi működéséről, létszám és bevétel
adatairól szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal –
tudomásul veszi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Képviselő-testület tagjai
Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
Oláh Katalin gazdasági ügyintéző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési intézmény tanévindításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
211/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat
fenntartásában működő nevelési intézmények 2017/2018-as tanévindításról szóló tájékoztatót a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó intézményvezető
4. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
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HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha szakmai beszámolójának elfogadására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja beszámolót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:

212/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2016/2017-es nevelési évről
szóló szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha vezetőjének 2016/2017-es nevelési évről szóló szakmai beszámolóját
megvitatta és azt a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 2017/2018as nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
213/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében, Bölcsőde és Konyha a 2017/2018-as nevelési
évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha zárva
tartását az alábbi időpontok szerint
engedélyezi:
Az óvoda 2017. október 30-tól november 3-ig őszi szünetet nem tart.
2017. december 22, 27, 28, 29-én és 2018. január 2-án (5 munkanap) az
iskolai téli szünethez igazodva az óvodák zárva tartanak.
• 2018. március 29.-április 3. között az óvoda tavaszi szünetet nem tart.
• 2018. július 2-től augusztus 10-ig az óvodai intézmény ügyeletet tart, az
alábbiak szerint:
Július 2-13-ig
Kossuth Úti Óvoda
Július 16-27-ig
Zádor Úti Óvoda
Július 30-Augusztus 10-ig Garay Úti Óvoda
• Nevelés nélküli munkanapok:
2017. november 1 munkanapján - Szolnoki Pedagógiai Központ Őszi Pedagógiai Napok
2018. április 3. - Nevelési értekezlet
2018. tavaszán 1 munkanapján – Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ
Tavaszi Pedagógiai Napok
• Nyári takarítási szünet:
2018. augusztus 13-24-ig (10 munkanap) minden óvoda zárva tart.
•
•
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
karácsonyi megajándékozására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
214/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez legfeljebb bruttó 4.840.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet a város 2017. évi költségvetésében biztosítja.
A következő cégeket kéri fel ajánlattételre:
1. FORTUNA ABC Vegyesker 2000 Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u.
44.)
2. Orosz Józsefné (5340 Kunhegyes Wesselényi utca 18/A)
3. Doma Sándorné (5321 Kunmadaras, Őrsi út 15.)
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
215/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2009. (II.13.) számú rendelete 13. § (4) bekezdése alapján az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben részesüljenek szociális célú tűzifa formájában 2017. decemberében, amelyhez a pénzügyi fedezetet a Kunhegyes Városi Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséből
biztosítja.
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A következő cégeket kéri fel ajánlattételre:
1. AGROMIX-2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2
hrsz.)
2. Lavigo-Agro Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő 102. Fsz. 1.)
3. 4.ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
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

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban megjelent felhívásra
a Komlósi-féle szélmalom vitorla felújítására pályázat benyújtásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a szélmalom vitorláinak felújítására pályázatot lehet benyújtani. Javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot a vitorlák felújítására, valamint
külső állagmegóvási munkákra. A támogatási intenzitás mértéke 50 %. Megkérdezi van-e
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Madarasi Imre elmondja, hogy régebben a környezete is jobban karban volt tartva, az oda
vezető út és a mögötte lévő terület is. Jó lenne, ha a környezete is rendben lenne egy kicsit.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
216/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban megjelent felhívásra pályázat benyújtásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1.
pontjában biztosított jogkörében eljárva pályázatot nyújt be a Komlósi-féle
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szélmalom vitorlájának felújítására és külső állagmegóvási munkálataira bruttó
20 724 172 Ft, azaz húszmillió-hétszázhuszonnégyezer-százhetvenkét Ft öszszegben.
1. A pályázathoz szükséges 50%-os önerőt, 10 362 086 Ft, azaz tízmillióháromszázhatvankétezer-nyolcvanhat
Ft-ot
Kunhegyes
Város
Önkormányzata a város költségvetéséből biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban korábban hozott
208/2017. (IX. 21) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert a pályázat benyújtására.
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. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt nyilvánosság biztosítási feladatainak ellátásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a nyilvánosság biztosítási feladatok ellátásra három
árajánlat érkezett. A legkedvezőbb árajánlatot a Szféra-Tisza Kft. adta bruttó 228.600 Ft
értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
217/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt nyilvánosság
biztosítási feladatainak ellátásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a TOP-3.2.1-15-JN-201611

00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása”című pályázat „Kötelező tájékoztatás és nyilvánossági feladatok” ellátásával bruttó 228 600 Ft összegben a
Szféra-Tisza Kft -t bízza meg

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati forrásból elnyert támogatásban kívánja elszámolni.
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Open Communications Kft. Szőke Ágnes ügyvezető 1137 Budapest, Szent István
park 16.
5. Szféra-Tisza Kft Pap Gyula ügyvezető 5000 Szolnok, Damjanich u. 1.
6. M.Á.S.T. Kft. dr. Ács Ferenc ügyvezető igazgató 2370 Dabas, Kossuth László u. 2.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt kivitelezési munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az Ajánlattételi felhívással kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
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218/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú „Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása” című projekt kivitelezési
munkálatainak elvégzésére Ajánlattételi felhívás elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 azonosítószámú Támogatói Szerződés szerint, a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása Rövidített elnevezés: Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és energia felhasználásának racionalizálása
tárgyban a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást folytat le az alábbiak szerint
1. Az eljárás tárgya: építési beruházás
2. Az eljárás tervezett forrása: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00005 forrás 100 %
támogatási intenzitással
3. Egybeszámítás szerinti becsült érték: nettó 60.102.986 HUF
4. Eljárás javasolt módszere, típusa: a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti
eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás
5. Ajánlatkérő jogosultsága: Bejelentkezett és felülvizsgált Ajánlatkérő
6. Közbeszerzési Terv szerinti eljárás: igen szerepel a Közbeszerzési Tervben (javaslat alapján kerül felvételre)
7. Eljárási iratok elfogadása: az Eljárási Dokumentumokat (Ajánlattételi
Felhívás I. kötet, Ajánlattételi Dokumentáció II. kötet, Szerződéstervezet III. kötet, Műszaki dokumentáció IV. kötet) a Bírálóbizottság elfogadja.
8. Kunhegyes Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket vonja be az eljárásba
1. Malom- Bau Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2. hrsz.)
2. Keveszol Kft. (5420 Túrkeve, Ady Endre utca 22.)
3. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4.
4. Hegyesi Szolgáltató Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth L. utca 79.)
5. 4 ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Malom utca 13.)
9. 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, a Bíráló Bizottság elnöke
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bakos László közbeszerzési szakértő
6. Horváth Ferenc műszaki ellenőr
7. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
219/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének 2016/2017-es tanévről szóló
szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja és ezzel együtt az intézmény
valamennyi dolgozójának megköszöni a 2016/2017-es tanévben végzett lelkiismeretes tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja a pályázatok miatt aktualizálni kell a Közbeszerzési
tervet. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
220/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2017. évi Közbeszerzési terv 1. sz.
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

11/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az „Integrált térségi gyermekprogramok”az EFOP- 1.4.2-16-2016-00029
azonosító számú, „Kezdettől fogva kezedet fogva” című pályázathoz kapcsolódó megelőlegezéshez
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
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221/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az „Integrált térségi gyermekprogramok”az EFOP- 1.4.2-16-2016-00029 azonosító számú,
„Kezdettől fogva kezedet fogva” című pályázathoz kapcsolódó megelőlegezéshez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az EFOP- 1.4.2-16-2016-00029 azonosító számú „Kezdettől fogva kezedet fogva” című pályázathoz kapcsolódóan az
alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a pályázati forrás
megérkezéséig a fenti pályázathoz kapcsolódóan felmerülő „Megvalósíthatósági tanulmány ” 7/30-as számú számláján szereplő 8 763 000 Ft összeg, mint
fennálló kiadás megelőlegezését és utalását a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás „EFOP 1.4.2-16-2016-00026”című alszámlájára
engedélyezi
azzal a feltétellel, hogy a pályázati támogatás megelőlegezett összegét a jóváírást követően vissza kell pótolni.
2. A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás kötelezettséget vállal a megelőlegezett összeg visszautalására.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás 5340 Kunhegyes Szabadság tér 1.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőrzés

11/2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Madarasi Imre elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
222/2017.(X.10.) Kt. h a t á r o z a t,
A karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek
megvásárlása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi
fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az alábbiak szerint:

Fénymotívum
Afolia
Simple PL171-R (LED)

Mennyiség
8 db

Nettó egységár
103 125 Ft

Nettó
összesen
825 000 Ft

Nettó ár: 825 000 Ft
ÁFA: 222 750 Ft
Bruttó ár: 1 047 750 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésének bruttó 1 047 750 Ft összegét a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 19 perckor
bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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