
K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
140/2014. (XI.13.) önkormányzati 
 

H a t á r o z a t 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 13-ai 
rendes ülésének napirendjét a következők szerint állapítja meg: 
 
Zárt ülés: 
Z/1. Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjére javaslat 
 
Főnapirend:  

1./ Tájékoztató a 2014. évi gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről. 
 Előadó: Bedő Tamás polgármester 
2./ Előterjesztések. 
1. Javaslat a helyi adókról szóló új egységes szerkezetű helyi adórendelet 
megalkotására. 
2. Javaslat „A helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról” 

szóló 20/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
3. Javaslat „A díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről” szóló 21/2013. 

(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása 
4. Javaslat „A PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésről és adományozásáról” szóló  

22/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására 
5. Javaslat ,,Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek 

megállapításáról” szóló 20/2002.(X.7.) ÖKt. számú rendelet módosítására. 
6. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium intézményével 
7.Tagok delegálása a Csongrádi Középiskolák Intézményi Tanácsaiba. 
8. Intézkedés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 

CSC/01/276-29/2014. számú végzésére (étkeztetés). 
9. Hozzájárulás Dr. Szilágyi István praxis áthelyezés iránti kérelméhez 
10. Javaslat az Alföldvíz Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására 
11. Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetési és kezelési jogának 

Polgármesteri Hivatal részére való átadása 
13. Javaslat a 2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrtvel 
14. KEHOP-3.2.1-14 szennyvíz- elvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés című 

pályázati program keretében pályázat újbóli benyújtása. 
15. Ipari Park Infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve a Bökényi „Napraforgó” Óvoda 

épület felújításának tervezése.  
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16. Csongrád-Bokros között kerékpárút kivitelezésére induló közbeszerzési eljárás 
engedélyokiratának jóváhagyása. 

17. Megállapodás a Csongrád-Felgyő közötti kerékpárút vonatkozásában a projekt 
gazdai feladatok ellátására. 

18. Hozzájárulás a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú 
pályázat beadásához 

19. Társulási Tanács tagok, Felügyelő Bizottság tagok és helyettes tagok delegálása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

 
 
 

K.m.f 
 
 

A jegyző távollétében: 
 
 
 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
141/2014. (XI.13.) önkormányzati 
10-5922-3/2014. 
 

H a t á r o z a t 
 
Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrádi 
Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjére javaslat „ tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének nevezi ki 2014. november 14. napjától 
2019. november 14. napjáig terjedő határozott időre, Juhászné Hajdú Anikó, 
Csongrád, Orgona u. 16. IV/10. alatti lakost. Személyi alapbérként 300.000,- Ft/hó 
összeget, valamint költségtérítésként 20.000,- Ft/hó összeget állapít meg részére. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezetői megbízási 
szerződés megkötésére.  

 
 Felelős: Bedő Tamás polgármester  
 Határidő: szöveg szerint 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Kft. ügyvezetőjét a személyi változás cégjegyzékben 

való átvezettetésére.  
 

Felelős: A Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2014. november 30. 

 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. a képviselő-testület tagjai 
2. Dr. Juhász László jogtanácsos és általa  
3. Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
142/2014. (XI.13.) önkormányzati 
09-4601-1/2014. 

H a t á r o z a t 

A Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tájékoztató a 2014. évi 
költségvetési gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről” című előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Bedő Tamás polgármester  

 
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szabadságmegváltás 

mértékére vonatkozó jogi állásfoglalást szerezzen be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 

 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Dr. Nagy Rusztem jegyző 
3. Gazdálkodási Iroda és általa: 
4. Az érintett intézmények, önkormányzati tulajdonú Kft-k vezetői 
 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
 
 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
143/2014. (XI.13.) önkormányzati 
12-6043-1/2014. 

H a t á r o z a t 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
„Csongrád város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek 
megállapításáról” szóló 20/2002. (X.7.)Ökt. rendelet módosítására” című előterjesztést 
és a következő határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Varga Dudás Klára gyermek 
háziorvosnak, több évtizedes, lelkiismeretes, áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult 
a gyermekek egészségének megőrzéséhez és javításához.  
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Bedő Tamás polgármester 
3. Egészségügyi és Szociális Iroda és általa 
4. Egészségügyi referens 
5. érintettek 

 
 

K.m.f 
 

A jegyző távollétében: 
 

 
 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
 
144/2014.(XI. 13.)önkormányzati 
10-1228-1/2014. 

H a t á r o z a t 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „ Vagyonkezelési szerződés 
megkötése a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
intézményével” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:  

1. A Képviselő-testület egyetért Csongrád Város Önkormányzata és a Bársony 
István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium között megkötendő 
vagyonkezelési szerződésben foglaltakkal, az átmeneti időszakra vonatkozó 
kiegészítő rendelkezéssel és az előterjesztés mellékletében szereplő 
tartalommal.  

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy amennyiben az érintett 
vagyon már nem a közoktatási feladatok ellátását szolgálja, illetve a város 
gazdasági fejlődésének előmozdítása, fejlesztési célok megvalósítása indokolja, 
folytasson tárgyalásokat a vagyonkezeléssel érintett ingatlanvagyon 
visszavétele tekintetében. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Csongrád város polgármesterét és jegyzőjét 
az előterjesztés melléklete szerinti vagyonkezelési szerződés aláírására. 
Felelős:  Bedő Tamás polgármester   

    Dr. Nagy Rusztem jegyző 
Határidő: 2014. november 28. 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési iroda és általa 
3. a Bársony I. Mezőgazdasági Szakközépiskola  
 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
145/2014.(XI. 13.)önkormányzati 
11-5999-1/2014. 

H a t á r o z a t 
 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az „Önkormányzati 
tagok delegálása a csongrádi középiskolák intézményi tanácsaiba” című előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozza:  
 

1. A Képviselő-testület képviselői mandátumuk fennállásáig Fábián György 
képviselőt delegálja a Csongrádi Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium, valamint Cseri Gábor alpolgármestert delegálja a Bársony István 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményi tanácsába. 

 
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről az érintett 

középiskolák igazgatóit értesítse. 
Felelős: Bedő Tamás, polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Humánpolitikai Iroda és általa: 
3. Érintett intézmények 
 
 
 

K.m.f 
 

A jegyző távollétében: 
 

 
 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott 
18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
146/2014. (XI.13.) önkormányzati 
08-514-22/2014. 

H a t á r o z a t 
Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Intézkedés a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal CSC/01/276-29/2014 számú 
végzésére (étkeztetés)” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő testület a Szociális Ellátások Intézménye étkeztetését 2015.01.01. napjától 
egyéb közétkeztetőnek kiszervezi. Felkéri a Polgármestert, hogy a „Csongrád Város 
Önkormányzata vagyonhasznosítási-, fejlesztési versenyszabályzatáról és 
beruházásairól” szóló 15/2005. (IV. 27.) Ökt. rendelete alapján a szükséges intézkedést 
tegye meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a pályáztatási eljárás eredményéről. 

Határidő: Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 

 

3.  A Képviselő-testület 2015. január 01. napjától a Városellátó Intézménytől a  
vendégétkeztetés feladatellátását a Piroskavárosi Szociális Rehabilitációs Foglalkoztató 
Nonprofit Kft-hez szervezi át.  

       A Képviselő-testület felhívja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a közétkeztetési étkeztetési 
feltételek biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2015. január 01. 
Felelős: Bedő Tamás polgármester  
              Kállainé Fodor Marianna ügyvezető igazgató 

 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Szociális és Egészségügyi Iroda és általa 
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 
4. Városellátó Intézmény 
5. Szociális Ellátások Intézménye 
 

K.m.f 
A jegyző távollétében: 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
147/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
12- 6044-1/2014. 

 
H a t á r o z a t. 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
a Dr. Szilágyi István praxis áthelyezés iránti kérelméhez.” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:  

A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, Dr. Szilágyi István háziorvos az I. sz. 
felnőtt háziorvosi praxisát, 2015. január 01.-től - határozatlan időtartamra, a 6640. 
Csongrád Gyöngyvirág u 5 sz. alatti rendelőintézetben folytassa.  
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Dr. Szarka Ödön Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-t, mint az ingatlan vagyonkezelőjét a döntésről tájékoztassa. 

Felelős: Bedő Tamás polgármester 
Határidő: azonnal 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Egészségügyi és Szociális Iroda és általa 
3. az érintettek 
 

K.m.f 
 
 
A jegyző távollétében: 

 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
148/2014.(XI. 27.)önkormányzati 
10-42-6/2014. 

H a t á r o z a t  
 
Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az 
Alföldvíz Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására.”című 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület az Alföldvíz Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosítását jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

Határidő: azonnal 
  Felelős: Bedő Tamás polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. Csongrád 

város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervére vonatkozó javaslatát 
szakértői véleményeztetés után jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2014. decemberi testületi ülés 
  Felelős: Bedő Tamás polgármester 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
3. Mérnöki Iroda 
4. Gazdálkodási Iroda 
5. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 
6. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 

 
K.m.f 

 
 
A jegyző távollétében: 

 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
 
149/2014.(XI. 13.)önkormányzati 
10-6034-1/2014. 

H a t á r o z a t 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Önkormányzati tulajdonú bérlakások üzemeltetési és kezelési jogának Polgármesteri 
Hivatal részére való átadása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásüzemeltetési 
és kezelési jogát 2014. december 01. napjával visszaveszi a Csongrádi Közmű 
Szolgáltató Kft-től és ezen feladatok ellátásával Csongrád Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalát bízza meg. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Csongrádi Közmű Kft-vel 
megkötött lakásüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 
megszűntetésére a fenti határnappal.  

Felelős: Bedő Tamás polgármester 
Határidő: 2014. december 01. 
 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
szervezetén belül gondoskodjon ezen feladatellátás személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosításáról. 

Felelős: Dr. Nagy Rusztem jegyző 
Határidő: 2014. december 01. 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Üzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általa: 
3. Csongrádi Közmű Kft. 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
150/2014.(XI. 13.)önkormányzati  
09-5996-1/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 
2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel” tárgyú 
előterjesztést és a következő döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület 2015. január 01. napjától maximum 140.000.000 Ft folyószámla-
hitelkeret igényléséről dönt, 2015. december 20-i véglejárattal.  

- A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a 2015. évi 
költségvetésébe betervezi. 

- A Képviselő-testület a hitel és járulékai biztosítékául 2014.01.06-án kötött 
keretbiztosítéki jelzálogszerződés szerint felajánlja a Csongrád belterület 629/A/2, 
629/A/3 , 629/A/4 és 219 hrsz.-ú törzsvagyon részét nem képező forgalomképes és 
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 
törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat. A Képviselő-testület 
vállalja, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan 
forgalomképessé, vagy forgalomképtelenné.  

- A Képviselő-testület a hitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek 
felajánlja a 2014. szeptember 22-én kötött követelésen alapított jelzálogszerződés 
(tartós finanszírozási jogviszony esetén) szerint a helyi adókból és az átengedett 
gépjárműadóból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. 
a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zálogjogot a vonatkozó 
nyilvántartásba bejegyeztesse. 

- A Képviselő-testület a hitel és járulékai összegéig, azok fedezetéül az OTP Bank 
Nyrt.-nek felajánlja az önkormányzat általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatásából származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP 
Bank Nyrt. a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A 
Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a zálogszerződés aláírására és a 
zálogjog vonatkozó nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 

- A Képviselő-testület hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az 
Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások 
elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződés  alapján esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy 
annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó 
fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az OTP Bank Nyrt. a 
Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 
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- A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél 
vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra 
kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 

- A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződések és a 
felhatalmazó levelek aláírására. 

Határidő: hitelkérelem benyújtására 2014. november 30.  
Felelős: Bedő Tamás polgármester 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 

1. a Képviselő-testület tagjai; 
2. Bedő Tamás polgármester 
3. Gazdálkodási Iroda és általa 
4. OTP Bank Nyrt.  

 
 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
151/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
10-5849-2/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP-
3.2.1-14 Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés című pályázati program 
keretében pályázat újbóli benyújtása című előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Képviselő-testület a „Csongrád szennyvíztisztító és csatornahálózat bővítése” 

című pályázat ismételt benyújtását határozza el. A szükséges önerőt, azaz maximum 
134.845.755,-Ft-ot, továbbá a teljes projekt ÁFA-át, azaz 242.722.359,-Ft összeget 
a 2015. évi költségvetésében szerepelteti és annak forrását fejlesztési hitelből 
kívánja biztosítani. 

 
2.   Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 Felelős: Bedő Tamás polgármester 
 Határidő: 2014. december 31. 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 
1. Képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
3. Mérnöki Iroda 
4. Gazdálkodási Iroda 
5. Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 
6. Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
 

K.m.f 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
152/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
10-6069-1/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzata megtárgyalta az „Ipari Park Infrastruktúrájának 
fejlesztése, illetve a Bökényi „Napraforgó” Óvoda épület felújításának tervezése” 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csongrádi Ipari Park 
infrastruktúrájának fejlesztésére illetve a Bökényi „Napraforgó” Óvoda épület 
felújításának tervezése vonatkozó terveket készítsen el, és azt terjessze a Képviselő-
testület elé. 

 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. a képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda   

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
 

153/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
10-3139-5/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csongrád-
Bokros közötti kerékpárút kivitelezésére induló közbeszerzési eljárás 
engedélyokiratának jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a Csongrád-Bokros közötti kerékpárút építési 
munkáira vonatkozó beszerzési engedélyokiratot a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.   

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 

 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

      3.  Gazdálkodási Iroda 
 
 

K.m.f 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

153/2014.(XI.13.) önkormányzati határozat melléklete 
 

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT 
 

1. A beszerző megnevezése és címe: Csongrád Városi Önkormányzat, 6640 Csongrád, 
Kossuth tér 7. 

2. Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): 
3. A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: Kp. Kft. (2890 Tata, 

Görgey Artúr u. 2. 1/4 ) 
4. A beszerzés 
- megnevezése: Vállalkozási szerződés a „4502-es számú út Csongrád-Bokros közötti 

kerékpárút építése” projekt építési munkáira 
- helye: Csongrád város közigazgatási területe, a 4502-es számú út Csongrád-Bokros 

út mentén 
- jellege: építés 
 
5. A beszerzés rendeltetése: 4502-es számú út Csongrád-Bokros között kerékpárút 

építése Csongrád város közigazgatási területén 
- mennyiségi egysége: m 
- mennyisége: Kerékpárút hossza: 5.563,75 m; szélessége 2,25 m. 
 
6. A beszerzés költségelőirányzata, anyagi-műszaki összetétele és éves ütemezése:  
 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 
évek összesen: 

2015 2016 
Építés 
Építési koncesszió 
Árubeszerzés 
Szolgáltatás 
Szolgáltatási koncesszió  

199.062.553 0 199.062.553 

Beszerzési költségek összesen 199.062.553 0 199.062.553 
Beszerzést terhelő ÁFA 53.746.888 0 53.746.888 
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 252.809.441 0 252.809.441 
 
8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása: 

E Ft-ban 

Megnevezés 
évek Összesen 

2015 2016 
Saját forrás* 
Pénzeszköz átvétel 
Állami támogatás (DAOP-3.1.2/A-11-2011-0030) 
Hitel 
Egyéb (részletezve) 

25.280.944 0 25.280.944 
   

227.528.497 0 227.528.497 
   
   

Pénzügyi fedezet összesen:  252.809.441 0 252.809.441 
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9.  Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai: 
     -    az engedély száma, kelte:                                                      
     -    jogerőre emelkedés időpontja: 
     -    a tervező megnevezése:  Vakondok 97’ Tervező Iroda Kft. 
     Kiviteli tervdokumentáció     

- megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja:  
- szállításának időpontja:  
 

10. A beszerzés  
- kezdésének időpontja /év, hó/:  2014.  november 
- befejezésének időpontja /év, hó/: 2015. június 
- időtartam hónapokban:  7 hónap 

 
11. Az üzembe helyezés várható időpontja /év, hó/:   2015. július 
 
12. Megjegyzések, kikötések:   - 
 



 

 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
154/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
10-6079-1/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 
Csongrád-Felgyő közötti kerékpárút vonatkozásában, a DAOP-2007-3.1.2-0001 
azonosítószámú pályázat projekt gazdai feladatok ellátásáról szóló megállapodást, az 
előterjesztés melléklete szerint. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

Határidő: 2014.november 30. 
Felelős: Bedő Tamás polgármester  
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. a képviselő-testület tagjai 
2. a fejlesztési és üzemeltetési iroda és általa  
3. az érintett  

 
 
 

K.m.f 
 

A jegyző távollétében: 
 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  

 
155/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
11-6006-2/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régióban” című ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú pályázat beadásához” 
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:  
 
3. A Képviselő-testület hozzájárul „Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban” című ÁROP-1.A.3-
2014 kódszámú pályázat beadásához. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére, 

benyújtására, valamint a pályázati eljárás szükséges dokumentumainak aláírására. 
 

Felelős: Bedő Tamás polgármester 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Humánpolitikai Iroda  
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

 
K.m.f 

 
A jegyző távollétében: 

 
 

Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 



 

K i v o n a t: 
 
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-án 
megtartott 18. (rendes) üléséről készült jegyzőkönyvből.  
156/2014. (XI. 13.)önkormányzati 
10-8745-3/2014. 

H a t á r o z a t. 
 

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Társulási 
Tanács tagok, Felügyelő Bizottság tagok és helyettes tagok delegálása a 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba” tárgyú 
előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 
A Képviselő testület Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsába, Felügyelő Bizottságába valamint a Tanács helyettes 
tagságába az alábbi személyeket delegálja: 

 
Társulási Tanács: 
Bedő Tamás Csongrád Város polgármestere 
Balla László Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere 
Horváth Lajos Felgyő Község polgármestere 
 
Felügyelő Bizottság: 
Horváth Gábor önkormányzati képviselő Kiskunfélegyháza  
 
Helyettes tag (Társulási Tanács): 
Lénárt József Kiskunfélegyháza Önkormányzata  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntését a 
Társulási Tanács soros következő ülésén képviselje. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Bedő Tamás polgármester 
 
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Bedő Tamás polgármester 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 
4. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
 

K.m.f 
A jegyző távollétében: 

 
Bedő Tamás  sk.    Dr. Szubally Brúnó sk. 
polgármester      aljegyző 

A kivonat hiteléül: 


