
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 
 
 
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. március 20-án 
megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:   Vincze László alpolgármester elnökletével: 

Szabó András polgármester, Kontra József, Magyar György, Nagy Kál-
mán, Metzinger Ferenc, Szabó István önkormányzati képviselő 

 
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportveze-

tő, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Szabó József a „Kun-
hegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meg-
hívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati 
képviselőket, meghívott jelenlévőket.  
Bejelenti, hogy az elmúlt héten szabadságát töltötte, a testületi ülés előkészítésében nem 
tudott részt venni, ezért az ülés levezetését átadja Vincze László alpolgármester úr részére. 
 
Vincze László alpolgármester ugyancsak köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen 
képviselőtársait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, Polgármester Urat, Aljegyző Urat 
és a meghívott jelenlévőket. 
A soron kívüli ülést azért kellett összehívni, mert két olyan téma is felvetődött, ami a jövő 
héten megtartásra kerülő soros ülésig nem várhat, emiatt vált szükségessé a soron kívüli 
ülés összehívása. 
 
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon hét önkormányzati kép-
viselő megjelent, hiányzik Dr.Horváth Lajos és Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna. 
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napiren-
di pontokat tárgyalja. 
Aki a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot a módosítással együtt egyhan-
gúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja. 
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ELSŐ NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályza-
tának elfogadásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester kiegészítésként elmondja, 2012. január 1-ével hatályba lé-
pett az új közbeszerzési törvény, ennek megfelelően a szabályzatokat is hozzá kell igazíta-
ni, amelyet aljegyző úr elvégzett. 
A szabályzat elfogadása szükséges ahhoz, hogy a továbbiakban tudjanak dönteni a közbe-
szerzési eljárások kiírásáról, mert e szerint az új szabályozás szerint kell ezeket a kiírásokat 
eszközölni.  
Miután a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtes-
tület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
38/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról. 
 

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzések-
ről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján megalkotott, 
az 1. számú mellékletben elhelyezett közbeszerzési szabályzatát 
 

e l f o g a d j a. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete jelenleg hatályos 251/2011. (XI.21.) 
Kt. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszer-
zési tervének elfogadásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, ez a napirendi pont szorosan kapcsolódik az elő-
zőhöz. Az új törvény értelmében kell elkészíteni a közbeszerzési tervet is és el is kell fo-
gadni a képviselőtestületnek március 31-ig. Az előttük lévő tervet a jelenleg ismert ez évi 
közbeszerzések alapján állították össze. Ez a terv évközben módosulhat, kiegészülhet, hi-
szen nem kizárt, hogy egyéb közbeszerzési eljárásokat is el kell indítani.  
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestü-
let tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
39/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2012. évi köz-
beszerzési tervet 
 

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. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a 2012. évi Startmunka mintaprogram keretében megvaló-
suló közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök, berendezések, építőanyag-
ok és egyéb felszerelések tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos köz-
beszerzési eljárások kiírásáról 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, a 2012. évi startmunka mintaprogram keretében a 
közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök, berendezések, építőanyagok, egyéb felszerelé-
sek beszerzése tárgyában hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás indítása szükséges, 
amely több projekthez, konkrétan három projekthez kapcsolódik. Az már ismert képviselő-
tárai előtt, hogy a mezőgazdasági, közutak rendbetétele, az illegális szemétlerakók felszá-
molása projekt futnak a közmunkaprogram keretében és az ezekhez szükséges eszközök, 
berendezések, szerszámok, anyagok beszerzése szükséges. Ebben az esetben is a közbe-
szerzési szabályokat figyelembe kellett venni és ennek megfelelően meg kellett bontani 
több részre. Nem titkolt cél, hogy minél hamarabb le tudják bonyolítani ezeket az eljáráso-
kat, mivel ezekre az eszközökre, anyagokra már most szükség lenne, mert az a 316 fő, aki 
ebben a három programban dolgozik, nap, mint nap végzi a munkáját a jelenleg rendelke-
zésre álló eszközök segítségével.  
Az előterjesztésben lehet látni, hogy négy részre osztották fel és kérdezi, hogy az előter-
jesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény.  
 
Kontra József felveti, elhangzott, szükséges a dolgok gyorsítása, kérdezi, mikor várható 
eredmény. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, a közbeszerzési törvény határidőket jelöl meg. Ha 
most a kiírásokat jóváhagyják, megtörténhet a meghirdetés.  
Megkéri Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezetőt, tájékoztassa a képviselőtestület 
tagjait a határidőket illetően. 
 
Lódi Tünde elmondja, a holnapi napon kiküldésre kerülnek az ajánlati felhívások, ezt kö-
vetően 20 nap a törvényben előírt határidő, majd 10 nap moratórium, akkor lehet szerző-
dést kötni. Április 12-13-ra tervezték a bontást, ezt követően lesz egy testületi ülés, ahol 
megszületik a döntés és május 2-re tervezték a szerződéskötést. Ez a legzárosabb határidő.  
 
Vincze László alpolgármester elmondja, ebben a csúszásban nem az önkormányzat, vagy 
az apparátus a hibás, egyértelműen ki meri jelenteni, hogy a Belügyminisztérium, ők ve-
zénylik az egész közmunka programot. Nagy csúszások voltak az indítással kapcsolatban 
és még most is vannak kérdőjelek 
Miután más kérdés nem vetődött fel, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy döntsenek, az 
előterjesztésnek megfelelően egyenként a kiírásokról és az ahhoz kapcsolódó bizottságok-
ról.  
Elsőként a startmunka mintaprogramhoz kapcsolódó projektek megvalósításához szüksé-
ges nagy értékű gépek, berendezések beszerzése tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás kiírásával, aki egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
40/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges nagy értékű gépek, berendezések beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek 
megvalósításához szükséges nagy értékű gépek, berendezések beszerzése” 
tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető  

 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki a fenti kiíráshoz kapcso-
lódó bíráló bizottság előterjesztésben szereplő személyi összetételével egyetért, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
41/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges nagy értékű gépek, berendezések beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2012. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram kere-
tében zajló projektek megvalósításához szükséges nagy értékű gépek, be-
rendezések beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbi-
ak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
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Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Nagy István környezetmérnök, pályázati referens 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki a közmunkaprogramhoz 
kapcsolódó, annak megvalósításához szükséges munkaruházat és egyéb felszerelés beszer-
zése tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásával egyetért, az 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával:  
 
42/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges munkaruházat és egyéb felszerelés beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek 
megvalósításához szükséges munkaruházat és egyéb felszerelések beszer-
zése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető  

 
 
 



7 
 

Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki egyetért a fenti közbe-
szerzési eljárás lebonyolításához szükséges bíráló bizottság javaslatban szereplő összetéte-
lével, az kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
43/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges munkaruházat és egyéb felszerelés beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2012. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram kere-
tében zajló projektek megvalósításához szükséges munkaruházat és egyéb 
felszerelés beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során 
érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbi-
ak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
 
Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Fridrik Zsanett pályázati referens 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, ugyancsak a közfoglalkozta-
táshoz kapcsolódóan a mezőgazdasági projekthez szükséges vetőmagvak beszerzése tár-
gyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításával, aki egyetért, az 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
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44/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges vetőmagvak beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek 
megvalósításához szükséges vetőmagvak beszerzése” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető  

 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki az eljárás lebonyolításá-
ban közreműködő bíráló bizottság javaslatban szereplő összetételével egyetért, az kézfel-
nyújtással szavazzon. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
45/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló projektek megvalósításához szük-
séges vetőmagvak beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz bíráló 
bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2012. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram kere-
tében zajló projektek megvalósításához szükséges vetőmagvak beszerzése” 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírá-
lására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
 
Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, agrármérnök 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
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Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a közmunkaprogram 
keretében megvalósuló közutak karbantartása megvalósításához szükséges építőanyagok 
beszerzése tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírására vonat-
kozó javaslatot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
46/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló közutak karbantartása projekt meg-
valósításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás kiírásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő, a Közbeszerzésekről szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbe-
szerzési Szabályzat V. fejezete alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljá-
rást indít „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló közutak 
karbantartása projekt megvalósításához szükséges építőanyagok beszerzé-
se” tárgyában. 
 
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András pol-
gármestert bízza meg. 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető  

 
 
 
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a fenti közbeszerzési 
eljárás során közreműködő bíráló bizottság javaslatban szereplő összetételével, aki egyet-
ért, az kézfelnyújtással szavazzon. 
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
47/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló közutak karbantartása projekt meg-
valósításához szükséges építőanyagok beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről 
szóló 2012. évi CVIII. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat 
III. fejezete 2. pontja alapján „A 2012. évi Startmunka mintaprogram kere-
tében zajló közutak karbantartása projekt megvalósításához szükséges 
építőanyagok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása so-
rán érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az 
alábbiak szerint: 
 
Elnök:   Barta Ferenc aljegyző 
 
Tagjai:   Szabó József műszaki vezető 
   Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
   Barta Jenő Építési Hivatal vezetője 
   Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Bíráló Bizottság elnöke 
5. Bíráló Bizottság tagjai 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 

 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú 
pályázat támogatásának lehívásához szükséges átszámlázáshoz 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, az elmúlt héten tartotta meg ülését a társulás és itt 
vetődtek fel különböző problémák. Ahhoz, hogy maga a pályázat tudjon előre haladni, 
ahhoz pénzeszközmozgatásra is szükség van, ehhez kell minden egyes érintett önkormány-
zatnak határozatot elfogadni a lehíváshoz. Ehhez kapcsolódik a mellékelt szerződés terve-
zet. 
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Nagy Kálmán megkérdezi, a 25 %-os ÁFA azért szerepel benne, mert így lett beállítva, 
mivel január 1-től az ÁFA mértéke 27 %. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, abban állapodtak meg, hogy a tényleges kivitele-
zésnél bruttó árajánlatokat kérnek és akkor ezt így sikerül áthidalni. Reményeik szerint így 
is bele kell férniük abba a keretbe, ami eddig is volt. 
Miután más hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
48/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szüksé-
ges átszámlázásról. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szük-
séges átszámlázásról az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A határozat mellékletében a „SZERZŐDÉS a pályázat során elszámolható 

egyes költségek átszámlázásáról” dokumentumban foglaltakat tudomásul 
veszi, elfogadja, és a szerint jár el. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a szükséges feladatok elvégzésére.  

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT: 
 
Előterjesztés a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú 
pályázat támogatásának lehívásához szükséges „Pénzeszközök-átadási 
megállapodás” aláírásához 
 

( írásban csatolva ) 
 

 
Vincze László alpolgármester elmondja, ez a napirendi pont is a Vásárhelyi Terv kapcsán 
megvalósuló bel- és csapadékvíz elvezetési pályázathoz kapcsolódik, a pénzeszköz átadási 
megállapodás megkötésére. A táblázat mutatja, hogy melyik település vesz részt a társu-
lásban, milyen pénzeszközzel és milyen ütemezésben valósul meg.  
 
Kontra József megkérdezi, mikor indulnak a munkálatok. 
 
Vincze László alpolgármester válasza, hogy erre vonatkozóan érdemleges választ még 
most nem tud adni. 
Miután más hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javas-
latot fogadják el. 
 
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal el-
fogadja a következő határozatával: 
 
49/2012. (III.20.) Kt. h a t á r o z a t, 
 
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához „Pénz-
eszköz-átadási megállapodás” megkötéséről. 
 

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szük-
séges „Pénzeszköz-átadási megállapodás” aláírásához az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A határozat mellékletében, a „Pénzeszköz-átadási megállapodás” dokumen-

tumban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, és a szerint jár el. 
 

2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgár-
mestert a megállapodás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére. 

 
Erről értesülnek: 
 
1. Szabó András polgármester 
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző 
3. Barta Ferenc aljegyző 
4. Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető 
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6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető 
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető 

 
 
 
Vincze László alpolgármester bejelenti, a képviselőtestület aznapra tervezett munkáját 
elvégezte.  
Megköszöni képviselőtársainak az ülésen nyilvánított aktív közreműködésüket, a meghí-
vott jelenlévőknek részvételüket és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 45 perckor 
bezárja. 
 

Kmf. 
 
        Dr. Pénzes Tímea jegyző  
        helyettesítésével megbízott: 
 
 
 
 
 
S z a b ó     András      B a r t a     Ferenc  
polgármester       aljegyző 
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Iktatószám: KVÖ/113/11/2012. 
 

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISEL ŐTESTÜLETÉNEK 
 

2012. március 20-án megtartott nyilvános  
ülésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Sorszám: 6. 
 

 

HATÁROZATOK MUTATÓJA 
 
Határozat 

száma 
Határozat tárgya Kódszám 

38/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályza-
tának elfogadásáról 

D 5 

39/2012. Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési 
tervének elfogadásáról 

D 5 

40/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges nagy értékű gépek, beren-
dezések beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

41/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges nagy értékű gépek, beren-
dezések beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

42/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges munkaruházat és egyéb 
felszerelés beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgya-
lásos közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

43/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges munkaruházat és egyéb 
felszerelés beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgya-
lásos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

44/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges vetőmagvak beszerzése” 
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rás kiírásáról 

D 5 
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45/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló pro-
jektek megvalósításához szükséges vetőmagvak beszerzése” 
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz bíráló 
bizottság létrehozásáról 

D 5 

46/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló köz-
utak karbantartása projekt megvalósításához szükséges építő-
anyagok beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás kiírásáról 

D 5 

47/2012. a „2012. évi Startmunka mintaprogram keretében zajló köz-
utak karbantartása projekt megvalósításához szükséges építő-
anyagok beszerzése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról 

D 5 

48/2012. a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges 
átszámlázásról 

A 15 

49/2012. a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. 
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához „Pénzesz-
köz-átadási megállapodás” megkötéséről 

A 15 

 
 


