Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. november 30-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze
László önkormányzati képviselők.
Jelen vannak továbbá: Dr.Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Tokai Lajos a
Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Szabó György a Városi Építési Hivatal vezetője, Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna
vezető-tanácsos, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Molnár Zoltán az Önkormányzat
Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka, Szabó József a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány csoportvezetője, Richter Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedő Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné
Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 2 fő érdeklődő

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület mind a kilenc tagja jelen van. Most a soros ülését
tartja a képviselőtestület, elég sok napirendi pontot kell megtárgyalni, de úgy gondolja,
önmérséklettel, határozottsággal meg tudják oldani ezt a feladatot.
A képviselőtestület ülése határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
A napirendre vonatkozóan módosító indítványa nincs. Javasolja, hogy az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalják meg.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
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Szabó András polgármester miután soros ülésről van szó, lehetőség van arra, hogy interpellációs bejelentéseket, kérdéseket tegyenek fel.
Kérdezi, van-e kérdés, bejelentés.
Metzinger Ferenc tájékoztatja a tisztelt képviselőtársait, illetve a jelenlévőket, hogy a
hétvégén intézményükben szombaton egy örömteli esemény lesz, a III. Kunhegyesi Rózsakert Kupa gasztronómiai verseny kerül megrendezésre, ahol a szakács, cukrász és pincér
tanulók mérik össze tudásukat. A rendezvény az intézmény tornatermében kerül megrendezésre és mindenkit szeretettel várnak. A rendezvény meghívóját átadja.
Szabó István szintén egy rendezvényre szeretné invitálni a képviselőtestület tagjait, illetve
a jelenlévőket. Hagyományosnak tekinthető sportbál kerül megrendezésre a KESE és az
általános iskola szervezésében. Sokukhoz eljutott már a meghívás, de biztos vannak, akik
még nem tudnak róla. December 11-én sok szeretettel várnak mindenkit, aki a gyermek és
felnőtt sportot támogatni kívánja.
Magyar György nem bált szervez, de a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény kérte meg, tolmácsolja azt a kérést, hogy Karácsonyi Csillagok néven helyi
amatőr alkotóművészek számára pályázatot hirdetnek. Most érkezett el az a pillanat, hogy
végre Kunhegyes is a sajátjait, akik egyébként megyei és országos díjakat szereztek méltó
körülmények között, kiállítás keretében és a karácsonyi műsorhoz kapcsolódóan köszöntse. Ehhez kérik az erkölcsi, de talán még inkább az anyagi támogatásukat. Aki úgy gondolja, vagy a tiszteletdíjából vagy egyébből odaszánt anyagi támogatását a Művelődési Központba mindenképpen juttassa el lehetőleg december első hetében.
Kunhegyes ügyeletes mikulása is megkereste és arra kérte, hogy szintén felhívás keretében
szaloncukorral támogassák a mikulás szolgálatot és szintén a művelődési központba juttassák el adományaikat. Ez a szolgálat egyre jobban fejlődő és igény is van rá.
Azt kéri képviselőtársaitól, hogy ezt a két eseményt hordozzák szívükön és pénztárcájukkal
támogassák.
Nagy Kálmán Bácsfeketehegy településnek a köszönetét szeretné tolmácsolni, egyrészt az
adományozó képviselőknek, Polgármester Úrnak, illetve a Református Egyházközségnek
juttatták el köszönetüket. Kijutott az a szobor, amire egy korábbi testületi ülésen gyűjtést
szervezett és a Polgármester Úr avató beszédével felavatásra is került Győrfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky díjas művésznek az alkotása. Köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik hozzájárultak ennek a szobornak a felállítása költségeihez.
Kontra József felveti, az elmúlt időszakban – a 2006-ot megelőző tizenévekre visszagondolva – a mindenkori képviselőtestületi anyag napirendi pontja úgy kezdődött, hogy „Jelentés a két ülés között végzett munkáról, a fontosabb intézkedések megtételéről”. Számára
úgy tűnik, hogy napjainkban ez itt most nem így működik. Azért hozza fel ezt a példát,
mert emlékszik arra, úgy nyilvánosság felé is, mint a képviselőtársak tájékoztatását mindenképpen jobban szolgálja. Kérdése az, megvalósítható-e ez a Polgármester Úr részéről,
vagy pedig az Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg és tegyen javaslatot.
Másik felvetése: Jól emlékeznek egy évvel ezelőtt mennyit kapott, nem pozitív dicséretet,
hanem negatív megítélést a képviselőtestület az Árpád krt. leszórásával kapcsolatban. Ezt
követően egy hurrá hangulatba kerültek, amikor a Gyepszél utca és Árpád krt. gyönyörű
szépen lefedésre került, de az örömbe üröm is került. Nézzék meg az útpadka állapotát, a
Gyepszél utcán már elfolyt, lefolyt, mert nincs, az Árpád krt.-on pedig hetek és hónapok
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kérdése. Az is látható, hogy ennek az az oka, alapvető problémája, hogy nem megfelelő
anyagból készült az útpadka. Ki a hunyó ebben a dologban.
Szabó András polgármester válaszként elmondja, Ő maga is tagja volt a képviselőtestületnek a 2006 előtti nyolc évben, amikor a polgármester beszámolt, hogy elment 5 nap szabadságra, részt vett a nyugdíjasok találkozóján, stb. ezeket tartalmazta. Már akkor is felháborodott, mert nem kíváncsi arra, hogy a polgármester mikor megy szabadságra, a nyugdíjasok rendezvényére pedig minden képviselő megkapja a meghívót, tehát ezekről a képviselők tudnak. Nyilvánvaló, ha vannak olyan léptékű kérdések, amiről be kell számolni,
beszámol, nem beszélve arról, hogy elég sűrűn vannak képviselőtestületi ülések, mert sok
az esemény. Még nem számolta össze, de 12-nél biztos több rendkívüli ülés volt ebben az
évben, amikor nyilvánvaló a polgármester tevékenysége is szóba kerül.
Ezen kívül, ha vannak olyan társadalmi megbízatások, vagy a Kunhegyes város helyzetéből adódó, ha Tiszafüred Kistérségi Többcélú Társulása Tanácsa is ülést tart, ha ott is érdemi dolgok történnek, azok mind a képviselőtestület elé kerülnek. Ezt nem tartja helyesnek, meg kell nézni, hogy abban az időben milyen két ülés közötti jelentések voltak. Ha
megnézik, rájöhetnek, hogy ennyire erőltetni nem szükséges. Azzal egyetért, ha komoly
témák vannak, amiről a képviselőtestületnek tudni kell, arról beszámol. Ha a képviselőtestület mégis úgy dönt, hogy legyen ilyen, hogy a polgármester ezekről külön jelentésben
beszámol, akkor ez nem akadálya.
Úgy gondolja, hogy erről a képviselőtestület dönthet is, igényt tart-e arra, hogy a polgármester beszámoljon, hol volt, mit csinált, mikor volt szabadságon, stb.
Kontra József kihangsúlyozza, ez a kérdés nem a szabadság kérdésére volt kiélezve.
Szabó András polgármester válasza, emlékezete szerint ennek a jelentésnek a 70-80 %-a
arról szólt, hogy itt vett részt, ott vett részt a polgármester. Akkor magában azt mondta,
erre nem kíváncsi, ő maga is kapott meghívót, mint képviselő. Az egész erről szólt, egyegy pontban, két-három sorban.
Kontra József elmondja, erről is szólt, de nem erre volt kihegyezve. Arra voltak kihegyezve, hogy azok a dolgok, amiket menet közben a polgármesternek intézni kellett, tárgyalni kellett ezzel, tárgyalni kellett azzal folyamatosan tudta tájékoztatni, nemcsak akkor,
amikor már beérett a téma bizonyos dolgokban. Erre gondolt, amikor ezt a kérdést felvetette, mert mindkettőjük munkáját, a polgármester és a képviselők kapcsolatát is erősíthetnék.
Ha viszont ezt nem így látják, akkor ezt is elfogadja.
Dr.Horváth Lajos Kunhegyes sportszerető lakosainak nevében szeretné megkérdezni a
tornacsarnok várható átadásának időpontját.
Szabó András polgármester válasza, december 6-a lett volna az átadás határideje, a kivitelező azonban kérte a határidő meghosszabbítását 17-ig. Bizonyos ÁFA igénylések és egyéb
okok miatt áttették január 17-ére. Építészetileg akkorra kell kész lenni, az ünnepélyes átadást viszont a tavaszra tervezik. A kivitelező azért ígérte, hogy igyekszik befejezni.
Az útpadkával kapcsolatban válasza, a tervben nem volt meghatározva az, hogy miből készüljön az útpadka. Amikor a beruházást átveszi a pályázatot kiíró szervezet, és ha erre
vonatkozóan tesz megjegyzést, akkor nyilvánvaló pótolni kell. Addig azonban nem akarnak lépni benne.
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Magyar György megkérdezi, ettől függetlenül az önkormányzatnak lehet javaslattételi
lehetősége, amikor ez a szervezet ellenőrzi.
Szabó András polgármester válasza, az önkormányzatnak lehet javaslattételi lehetősége,
azt nem kérhetik, hogy másból legyen, mert arra plusz forrást kell biztosítani. Volt erről
szó, hogy miből legyen, megnézték, de nincs meghatározva a terven, hogy miből legyen.
Ha a beruházónak a kiíró ezt elfogadja, akkor nem tudnak mit tenni, ha ettől függetlenül
más anyagból akarják, az csak az önkormányzat költségére valósítható meg.
Megkérdezi, kíván-e még valaki közérdekű bejelentést tenni.
Kontra József jelzi, hogy az általa feltett kérdésekre nem fogadja el a Polgármester Úr
válaszadását. Ezt kéri a jegyzőkönyvben rögzíteni.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Kontra József képviselő
által felvetett kérdésekben döntsenek.
Elsőként kéri, aki egyetért azzal, hogy a polgármester számoljon be a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat nemleges szavazattal, két igenlő
szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett nem támogatja és a következő határozatot hozza:
292/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Kontra József önkormányzati képviselő által felvetett ügyrendi kérdésben.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kontra József önkormányzati képviselő – a polgármester két ülés között végzett munkájáról, tevékenységéről szóló jelentés tételére irányuló szóbeli interpellációját
nem támogatja,
egyúttal Szabó András polgármesternek a kérdésre adott válaszát elfogadja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kontra József önkormányzati képviselő

Szabó András polgármester felteszi a második kérdést. Aki elfogadja az útpadka készítésével kapcsolatban adott polgármesteri válaszadást, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, egy nemleges
szavazat ellenében, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
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293/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Kontra József önkormányzati képviselő által felvetett ügyrendi kérdésben.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kontra József önkormányzati képviselő – az Árpád krt. – Gyepszél utca felújítása során az útpadka minőségére vonatkozó szóbeli interpellációját
nem támogatja,
egyúttal Szabó András polgármesternek a kérdésre adott válaszát elfogadja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kontra József önkormányzati képviselő

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének
szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztett javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a következő álláspontot alakította ki:
Az előterjesztésben az áll, hogy az Árpád krt-on a súlykorlátozás 10 tonna legyen. A bizottság arra a döntésre jutott, hogy szigorúbb feltételt alkalmazzanak, 7,5 tonnában jelöljék
meg a súlykorlátozást.
Az előterjesztésben még van egy javaslat, hogy ezeket a táblákat hogyan és milyen módon
szerezze be az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy ezeknek a tábláknak a mérete szabványos, csak olyan kifogás merült fel, hogy a festése nem fényvisszaverős. A bizottság támogatta azt a javaslatot, hogy amennyiben az önkormányzat ezt a speciális festékanyagot a
rendelkezésükre bocsátja, akkor a szakiskola fel tudja vállalni ezeknek a tábláknak az elkészítését.
Ezekkel a módosításokkal a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Szabó András polgármester miután más javaslat, kérdés nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatát figyelembe véve a rendeletet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendelet tervezetet a módosítással együtt egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2010. (XII.01.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló
14/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a táblák elkészítésére
vonatkozóan a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
294/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
önkormányzati tulajdonú közutak jelzőtáblával történő ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII.01.) önkormányzati
rendelet által érintett szabványos kivitelű közúti jelzőtáblák elkészítésével a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégiumot bízza meg.
Az intézmény a jelzőtáblák elkészítését a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
által biztosított anyagból térítésmentesen vállalja.
Határidő:
Felelős:

2010. december 10.
Metzinger Ferenc igazgató
Szabó József csoportvezető

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Metzinger Ferenc a JNSZ Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és
a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést véleményezte.
Metzinger Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt javasolja, hogy az előterjesztésnek megfelelően a javaslatot fogadják el.
A szemétszállítás díja lehetne kevesebb abban az esetben, ha valamilyen forrást találnának
a pótlására, mert a szolgáltató azt fogja kérni az önkormányzattól, amit javaslatként kidolgozott. A bizottsági ülésen volt szó arról is, hogy milyen módon lehetne ezt a szolgáltatást
ésszerűbben végrehajtatni. Még mindig érvényben van az a törvény, ami előírja a szolgáltatónak, hogy köteles a lakosok ingatlana előtt megjelenni és ezért díjat beszedni. Ha ez
számára kötelesség, akkor ez költséggel jár és ezt ki is számlázza minden egyes lakóingatlan után akár van szemét, akár nincs. Remélik azonban, hogy ebben előbb-utóbb elmozdulás lesz. Már többször javasolták azt, hogy a kukákat meg kellene jelölni úgy, hogy azt egy
kódolvasóval azonosítani lehessen, és csak akkor fizessenek, ha szolgáltatást végeznek.
Míg ez érvényben van, addig csak azt tudja a bizottság javasolni a képviselőtestületnek,
hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
Kontra József megkérdezi, az önkormányzat részéről van-e képviselet a taggyűlésben.
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a taggyűlésben minden települést a polgármester képvisel. A hulladékgazdálkodási társulásban lakosságarányosan rendelkezünk szavazati joggal.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna véleménye, a bizottság valószínű átgondolta, miért
támogatja ezt az emelést. Számára azon kívül, hogy év végén szoktak döntést hozni, más
indok nem derült ki az előterjesztésből, és az, hogy különféle hiteltörlesztési, rehabilitációs
alapképzési és egyéb kötelezettség mentén kell emelni. Úgy gondolja alapszinten is képviselni kellene a napirendi pont kapcsán azt az álláspontot, hogy el nem végzett munkáért
etikátlan fizetést, ellenszolgáltatást követelni. A szemétösszegyűjtő jármű kétségtelen,
hogy két telek között egy harmadik előtt is elmegy, ha akkor az nem kívánja a szemetét
abban a rotációban üríteni és erre nézve lehetne egy kalkulált minimál díjat megállapítani,
ami a kocsi futását, üzemanyag költségét, amortizációját, óradíját, stb. tartalmaz. De nem
tartalmaz egyéb, a szemét kezelésével kapcsolatban rárakódó járulékos költségeket, tekintettel arra, hogy nem visz el szemetet, ezért azt nem kell rekultiválni, válogatni, szelektálni,
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megsemmisíteni, temetni, borítani, semmit nem kell. Ebből adódóan a Remondisz magatartása a település lakossága felé, elsősorban azon egyedül élő kisnyugdíjas, meglehetősen
csekély szemétkapacitást előállító háztartásokkal szemben inkorrekt, tartósan és változatlanul inkorrekt és ebben mindenképpen a hathatós fellépést változatlanul kéri.
Másik felvetése, hogy semmilyen minőségi javításra, a járműpark korszerűsítésére, karbantartására, kulturált szolgáltatási minőség növelésére nem tesznek ígéretet. A maga részéről
az emelést nem tudja támogatni.
Szabó András polgármester a felvetéshez elmondja, többféle kedvezmény adására is van
lehetőség, de a különbséget a városnak kell kifizetni. A Remondisz a szerződés alapján
készíti elő a díjkalkulációt, ezt a 42 önkormányzat által megválasztott Felügyelő Bizottság
hagyja jóvá. Amennyiben ezt a javaslatot nem hagyják jóvá, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet
tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet hét igenlő szavazattal – minősített
többséggel – két nemleges szavazat ellenében elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
24/2010. (XII.01.)
önkormányzati rendeletét
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés kijelölt gyalogos átkelőhely kialakításáról a Kossuth Lajos
utcán a Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei
között
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a gyalogos átkelő kialakítása a Kossuth Lajos utcán
a két középiskolai épület között előterjesztését a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, ez a probléma hosszú évek óta jelent gondot. A bizottsági ülésen is elmondta milyen áldatlan állapotok vannak, a gyerekek hosszú időig ott vá-
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rakoznak, hogy átjussanak és ahelyett, hogy elengednék őket, még rájuk is dudálnak. Meglehetősen nagy a felelőssége a Közútkezelőnek ebben. Barta Jenővel megtekintették, hogy
hol lehetne a nyomvonala, hol is lehetne kialakítani. Nagyon bízik abban, hogy ez meg is
történik. Ehhez kapcsolódóan dicsekvésként elmondja, hogy 2011 augusztusára külsőleg
megszépül mind a két épületegyüttes. Egy 442 milliós pályázat nyertesei, csütörtökön lesz
a támogatási szerződés aláírása és nagyon örülnének, ha ennek az átjárónak a kérdése is
megoldódhatna.
A bizottság az előterjesztett javaslatot támogatta.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjainak döntését.
Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
295/2010. (XI.30.) kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei között a Kossuth Lajos utcán kijelölt gyalogos átkelőhely kialakításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítását kezdeményezi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy
László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei között a Kossuth
Lajos utcán.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy az ügyben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatóságával, mint útkezelővel előzetes hozzájárulás megkérése céljából tárgyaljon, valamint a szükséges tervek elkészítésére árajánlatokat kérjen be.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15.
polgármester

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tokai Lajos rendőr hadnagy, a Kunhegyesi Rendőrörs parancsnoka
Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város településrendezési tervéhez kapcsolódó
környezeti vizsgálat részeként elkészített környezeti értékelés jóváhagyásáról
(írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a településrendezési terv részeként elkészült a környezeti értékelés, amelyet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezett.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság az előterjesztett
javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kontra József megkérdezi, mennyibe került az önkormányzatnak ennek a dokumentációnak az elkészítése.
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, a településrendezési terv elkészítésére pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A teljes bekerülési költsége 5 millió Ft, amelyhez 10 % önerőt
kell biztosítani az önkormányzatnak. Ennek keretében kerül ez is finanszírozásra.
Kontra József azért tette fel az előző kérdését, mert az előttük lévő anyagot, egy sablon
anyagnak kell, hogy megítélje. Meg kell nézni, más településeken is szinte ugyanaz, csak a
kimondottan helyi sajátosságok változnak benne. Több pontjában módosítást javasolna.
Több ponton jobban kifejtené a dolgokat és nem foglalkozna olyan dolgokkal, mint pl. a
Nagykunsági Vésztározónak a helyzete, ami a települést illetően nem is annyira közvetlenül érinti. Részletezve a dolgokat:
- az 5. oldalon úgy fogalmaz, hogy az összeállításba a lakosság bevonásra került.
Kétségei vannak, hogy milyen mélységig.
- 14. oldal az építési törmelékekkel foglalkozik, ez napi probléma, jó lenne
kifüggeszteni, vagy nagyobb propagandát helyezni a dologra, hogy a lakosság tudná ezt a problémát kezelni.
- 28. oldalon a belvíz és szennyvíz fejlesztési célokról írnak, ami a 30. oldalon csúcsosodik, de nem derül ki a tervszerűség, hogy mit, mikor és hol fog építeni a település.
- 42. oldalon a szeméttelep rekultivációját illetően szintén mikor és miből.
- a legvégén foglalkozik az anyag a hasznosítható mezőgazdasági területekkel, hasznosítása szükségszerű lenne. Ezt mindannyian tudják, de mégis mi az elképzelése a
jelenlegi önkormányzatnak, miben gondolkodik. Egyáltalán – és ezt nagybetűsen
mondva – foglalkozott-e már a szociális szövetkezet létrehozásával, vagy ezzel való foglalkozás gondolatával.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna úgy gondolja, valóban némi konzerv íze van ennek az
anyagnak, ami sok tekintetben természetes, hisz a legkülönbözőbb pályázati rendszerekben
ipari méretű papírgyártás zajlik, és ez hozza magával ezt a minőséget. Számára ez az anyag
hiányosságait tekintve elsősorban abban nem nyerte el a tetszését, hogy nem eléggé zöld.
Úgy néz ki a település, mint egy tarvágás és ehhez képest nem nagyon tesz említést arról,
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hogy jelentősebb fásítási programmal kellene előállni. Védősáv telepítését ugyan előírja a
volt szemétlerakó telep területén. Ehhez képest nem igazán veszi pártfogásába egy átfogóbb, volumenében is jelentősebb, tájépítészetileg is megkomponált fásításnak a szükségességét. Erre azért lenne leginkább szükség, mert pillanatnyilag nincs minden embernek
lassan egy fája. Meg kell tanulni fotoszintetizálni, mert az oxigén előállítására más lehetőség nem nagyon lesz. Koncepcionálisan a 16. oldalon a külterületen tanyás gazdaságok
létrehozásáról tesz említést. Elsősorban nem a környezetvédők és nem ennek a tervnek a
mentén, de úgy gondolja igazi fejlődést bizonyos majorok tudnának létrehozni, de a tanyai
életmód nem igazán tartozik a civilizáció csúcsai közé és ennek az infrastruktúráját és közbiztonsági oldalát megteremteni sem lenne csekély feladat.
Szabó András polgármester miután hozzászólás, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjainak döntését.
Aki az előterjesztett javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
296/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Településrendezési Tervéhez kapcsolódó környezeti vizsgálat részeként
elkészített környezeti értékelés jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján – a Településrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti vizsgálat részeként a környezeti értékelést Kiszelovics és
Társa Településtervező Kft-vel elkészíttette.
1. A Képviselőtestület a környezeti értékelés anyagát megtárgyalta, az abban
foglaltak alapján megállapította, hogy a rendezési terv a környezetvédelmi
szempontok és a fenntartható fejlődés előterébe helyezésével készült, továbbá a terv a környezetvédelmi érdekeket szolgálja.
2. A Képviselőtestület jelen határozatával a Településrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti vizsgálat részeként elkészített környezeti értékelést jóváhagyja.
3. E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm.rendelet 5. § (3) alapján , a környezet
védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről az önkormányzati
főépítésznek kell gondoskodni.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Szántó krt. 52.
II/5.
10. Markóth Imre mb. főépítész

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Purgány utca 33. szám alatti ingatlan értékesítéséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, ezek az ingatlanok a belvizes lakások voltak, azok
lebontásra kerültek és a beépítetlen terület maradt. Ezek az ingatlanok az önkormányzat
tulajdonába kerültek. Felértékelésük megtörtént és a bizottság úgy foglalt állást, hogy javasolja a képviselőtestületnek értékesítésre kijelölni a Purgány u. 33. szám alatti ingatlant.
Eddig csak a gond volt velük, mert a karbantartásuk rendszeres feladata volt az önkormányzatnak.
Dr.Horváth Lajos megkérdezi, miután a témához kapcsolódik a 6. napirendi pont is, a két
ingatlan között csupán 25 m2 különbség van, azonban a vételár vonatkozásában ennél nagyobb a különbség. Földrajzilag sincs messze egymástól a két ingatlan, mi ennek az oka,
ugyanis az értékbecslés nem került csatolásra.
Szabó András polgármester felkéri Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezetőt, hogy
az értékbecslést megtekintve a későbbiekben adja meg a választ a képviselő úrnak.
Miután további észrevétel, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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297/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes, Purgány u. 33. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Kunhegyesi 1270 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a
Kunhegyes, Purgány utca 33. szám alatt található, 657 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant
értékesítésre kijelöli.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlan értékesítés lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Nyílt u. 2. szám alatti ingatlan kijelöléséről kell
dönteni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, a bizottság a korábbi előterjesztéshez hasonlóan foglalt
állást, az ingatlant értékesítésre javasolja kijelölni.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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298/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes, Nyílt u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Kunhegyesi 1329 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a
Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám alatt található, 632 m2 nagyságú „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant
értékesítésre kijelöli.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlan értékesítés lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

HETEDIK NAPIRENDI PONT:

Előterjesztés a „Munkásőrbázis” ingatlan versenytárgyalásra bocsátásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a munkásőr bázis versenytárgyalásra bocsátásáról szól. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, a korábbi évekre visszanyúló állapotnak a megszüntetése lenne kívánatos. Az ingatlan felértékelése megtörtént. Az államháztartásról szóló törvény a 25 millió Ft értéket meghaladó ingatlanok esetében versenytárgyalás meghirdetését
írja elő. Az önkormányzat szándékozik értékesíteni ezt az ingatlant, a forgalmi értékbecslése megtörtént, a mellékletben látható paraméterekkel rendelkezik.
A bizottság véleménye, hogy az ingatlan versenytárgyalásra történő kijelölését javasolja a
képviselőtestületnek.
Kontra József kérdezi, a versenytárgyalás az azt jelenti, hogy el kívánja adni az önkormányzat. Kérdezi, nem volna célszerű, hogy a versenytárgyalás mellett más alternatívát is
felvonultasson az önkormányzat. Gondol itt egy vétellel összekapcsolt koncessziót, bármilyen üzleti ajánlatot, ami az önkormányzat számára előnyössé válhat.

15
Szabó András polgármester felhívja a figyelmét, hogy a felhívásban ez a lehetőség is benne van.
Dr.Pénzes Tímea jegyző válasza, nemcsak az értékesítésre vonatkozik a versenytárgyalás,
hanem a vagyoni értékű jog hasznosításra is. Ez így szerepel a felhívásban.
Kontra József ezzel így egyetért.
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
299/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a „munkásőrbázis” ingatlan versenytárgyalásra bocsátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Kunhegyesi 3310 hrsz alatt nyilvántartott, természetben a
Kunhegyes, Kunmadarasi úton található, 3 ha 2404 m2 nagyságú „munkásőrbázis” művelési ágú ingatlant az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. § (1) bekezdése szerinti
versenytárgyalásra kijelöli.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlan versenytárgyalásával kapcsolatos feladatok ellátására.
A következő versenytárgyalási felhívás a helyben szokásos módon kerül meghirdetésre:

„KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
a 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdése szerinti versenytárgyalásra
bocsátja elsősorban gyógyászati vagy turisztikai szolgáltatás ellátása céljára az
alábbi paraméterekkel bíró ingatlant:
Helyrajzi szám: 3310 („munkásőrbázis”)
Telek területe: 3 ha 2404 m2
Közműellátottság:
- villamos energia és vízellátás a települési hálózatról
- szennyvízelvezetés helyi létesítménnyel
- telefonhálózat
Felépítmények:
- Főépület
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-

Hasznos alapterület összesen: 956 m2
Ebből: - pince 70 m2
- földszint: 496 m2 (4 szoba + szociális helyiségek + konyha
+ kiszolgáló helyiségek)
- emelet: 390 m2 (12 szoba + szociális blokkok)
Oktatási épület: 157 m2 (3 tanterem + szociális blokkok)
Étterem épület: 207 m2 (157 m2-es étterem + kiszolgáló helyiségek)
Üdülőépületek (faházak): 6 db + 1 db szociális épület
Hasznos alapterület összesen: 466 m2
Garázsok: 3 db mobil garázs hasznos alapterület összesen: 45 m2

Pályázat leadásának határideje:

2010. december 15. 12 óra

Pályázat benyújtásának helye:
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Polgármesteri iroda
A leadott pályázatok értékelését Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete végzi a leadást követő soros ülésén.”
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyesiek Baráti Köre székhelyhasználati kérelméről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesiek Baráti Köre székhelyhasználatát
kell rendezni a bíróság felé.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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300/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesiek Baráti Köre székhelyhasználati kérelméről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
székhelyhasználati engedély kiadásához a Kunhegyesiek Baráti Köre civil
szervezet részére a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
lévő Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ épületére vonatkozóan.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a hozzájáruló
nyilatkozat megadására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kunhegyesiek Baráti Köre 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a strandfürdő értékbecslésének elkészítéséhez hivatalos értékbecslő kiválasztásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a strandfürdő értékbecslésére hivatalos értékbecslő
kiválasztásáról kell dönteni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a benyújtott három
árajánlatot értékelte és a legkedvezőbb ajánlatot tevő Telek- és Ingatlanrendező Bt. ajánlatát javasolja elfogadni a képviselőtestületnek.
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Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna olvassa az előterjesztésben az értékbecslés indokolásaként, hogy a későbbi pályázati és hasznosítási lehetőségek miatt van rá szükség, ebből a
hasznosítás érdekelné, hogy milyen irányú gondolkodás áll e mögött.
Szabó András polgármester válasza, erre az értékbecslésre elsősorban a vagyon felértékelése miatt van szükség, miután az utóbbi években történtek fejlesztések, ugyanakkor a továbbiakban is szeretnék ezt tovább fejleszteni.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bizottság javaslatát fogadják el és az értékbecslés elvégzésével a Telek és Ingatlanrendező Bt-t
bízzák meg, bruttó 500 ezer Ft értékben.
Kéri a javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
301/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Strandfürdő értékbecslésének elkészítéséhez hivatalos értékbecslő kiválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –
megbízza
Telek- és Ingatlanrendező Bt-t
(székhelye: 5340 Kunhegyes, Róza-köz 9/a.,
képviseli: Csapó Ferenc ügyvezető)
a tulajdonában lévő Strandfürdő (hrsz. 3309/3) ingatlanegyüttes értékbecslésének elkészítésével.
Bruttó megbízási díj:

500.000 Ft, azaz: ötszázezer forint.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Telek- és Ingatlanrendező Bt. 5340 Kunhegyes, Róna-köz 9/a.
Berking Bt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 18. IV/49.
Bársony Sándor 5211 Tiszapüspöki, Dózsa György út 14/a.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kiválasztására pályázat kiírásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az Egészségügyi Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának megbízatása lejár. Újra ki kell írni a pályázatot, az előterjesztés a pályázati felhívást
tartalmazza.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
302/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának pályázati úton történő kiválasztására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jász-NagykunSzolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 72.) egyszemélyes alapítójaként – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott kizárólagos hatáskörében eljárva – a könyvvizsgáló megválasztására az alábbi tartalmú pályázatot írja ki:

Pályázati felhívás
1. A pályázó feladata:
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40. §-ában, valamint
a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a számviteli törvény végrehajtását szabályozó Egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
224/2000. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak elvégzése.
2. A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (könyvvizsgáló szervezet esetében a könyvvizsgálatot végzőként megjelölt természetes
személy részéről)
- könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hitelesített másolata,
- könyvvizsgáló szervezet esetében cégismertető, cégbírósági bejegyzés hitelesített másolata,
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- nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló tekintetében a 2006. évi IV.
törvény 41. §-a (3)-(5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn,
- referencia jegyzék, kiemelve azon területeket, ahol a közhasznú
egyéb szervezetekre szóló szakmai gyakorlatot megszerezte,
- vállalási díj megjelölése.
3. Pályázat benyújtásának helye:
Kunhegyes Város Polgármestere 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
4. A pályázat beérkezésének határideje:
2010. december 15. 12.00 óra
5. A képviselőtestület megbízza a jegyzőt a pályázat lebonyolításával.
6. A pályázatok elbírálása a képviselőtestület – mint taggyűlés – soron következő ülésén történik meg.
Határidő:

azonnal

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Richter Sándor ügyvezető igazgató
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kunhegyes Város Önkormányzata képviseletének biztosításáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban, közalapítványban
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, közalapítványban az önkormányzat képviseletének, felügyeletének biztosításáról kell
dönteni.
A Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelő bizottságában eddig az elnöki tisztséget
Nagy Lajos látta el, míg tagjai voltak: Szivosné Elek Andrea és Nánási Gyula. Javasolja,
hogy a következőkben Szivosné Elek Andrea helyett Metzinger Ferencné legyen a felügyelő bizottság tagja. Javasolja, hogy a felügyelő bizottság megbízatása 2014. május 31-ig
terjedjen.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának megbízatása december 31-ével lejár. Itt nem javasol személyi változást. Jelen-
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leg Nagy Istvánné, Váradi Gáborné és Somodi József látja el ezt a tisztséget. A megbízatást szintén 2014. május 31-ig javasolja meghosszabbítani.
A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány felügyelő bizottságának elnöke, Ardai József
tisztségéről lemondott, helyette Dr.Laky Zsoltot javasolja erre a tisztségre megválasztani.
A felügyelő bizottság tagjai a továbbiakban is maradnak: Dr.Horváth Lajos és Szabó István
személyében.
Dr.Horváth Lajos kéri, hogy a tisztánlátás érdekében meg tudnák-e mondani, hogy egyes
gazdasági társaságokban ezek a tisztségek milyen anyagi vonzattal járnak. Van, ahol nem
is jár semmiféle díjazás, mint például esetében a közalapítványnál.
Szabó András polgármester válasza, a Vízmű esetében a felügyelő bizottság elnökének
tiszteletdíja 30 ezer Ft, a tagoknak pedig 15 ezer Ft havonta. A közalapítványnál nem kapnak díjazást. Az egészségügyi Kft. esetében megkéri Richter Sándort, hogy a kérdésre adja
meg a választ.
Richter Sándor válasza, a javadalmazási szabályzat szerint, amelyet a képviselőtestület
elfogadott a felügyelő bizottság tagjai egy évben egyszer kapnak javadalmazást, amelynek
a legkisebb összege a minimálbér egyhavi összege, a legmagasabb összege pedig a minimálbér háromszorosa.
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Elsőként a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelő bizottsága összetételéről kér
döntést.
Aki egyetért azzal, hogy a felügyelő bizottság tagja Nagy Lajos, Nánási Gyula és
Metzinger Ferencné legyen, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített
többséggel - három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
303/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Kunhegyesi
Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 168.§ (1)
bekezdésében kapott jogkörében eljárva a Gt. 141. § (2) bekezdés k) pontjában
foglalt felhatalmazással élve a Társaság alapító okiratának 7. pontjában a B/5.
alpontot a következők szerint módosítja:
„B/5. A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket Kunhegyes Város Önkormányzata (alapító) jogosult megválasztani, visszahívni. Az alapító állapítja
meg a felügyelő bizottsági tagok díjazását is.
Az alapító 2011. január 1. napjától 2014. május 31. napjáig terjedő időre a felügyelő bizottsági tagoknak megválasztotta:
- név:

Metzinger Ferencné
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anyja neve:
lakcíme:

György Mária Magdolna
5340 Kunhegyes, Arany János u. 11/b.

- név:
anyja neve:
lakcíme:

Nagy Lajos
Juhász Irén
5340 Kunhegyes, Kazinczy u. 7/a.

- név:
anyja neve:
lakcíme:

Nánási Gyula
Kis Mária
5340 Kunhegyes, Nagykakatszél u. 8/a.

A Képviselőtestület elfogadja az alapító okirat fenti módosítással egységes
szerkezetbe foglalt hatályos szövegét is.
A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg 2010. december 31. napjával a 144/2010.
(VI.22.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
A Képviselőtestület, mint a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapítója
megbízza Kolozsvári Imrét, a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy az új Felügyelő Bizottsági tagok megválasztásáról a cégbíróságot tájékoztassa.
Határidő:
A változás-bejegyzési kérelmet a cégbírósághoz be kell nyújtani, a határidő a
döntést követő 30 napon belül.
Felelős:
Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
Szabó András polgármester
Képviselőtestület tagjai
Felügyelő Bizottság tagjai
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló

Szabó András polgármester a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltatót
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága tagjai megbízatásának meghosszabbítását javasolja 2014. május 31-ig.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített
többséggel – három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
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304/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében és a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 168. § (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva a Gt. 141. § (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazással élve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjait,
azaz:
-

-

-

Nagy Istvánné-T
anyja neve:
lakcíme:

Tar Erzsébet
5340 Kunhegyes, Kelet u. 16/a.

Somodi József-et
anyja neve:
lakcíme:

Juhász Mária
5340 Kunhegyes, József Attila ltp. C/1.

Váradi Gáborné-t
anyja neve:
lakcíme:

Lukács Mária
5340 Kunhegyes, Garay u. 83.

tisztségükben megerősíti 2011. január 1. napjától 2014. május 31. napjáig.
A Képviselőtestület, mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója megbízza
Richter Sándort, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról a cégbíróságot tájékoztassa.
Határidő:
A változás-bejegyzési kérelmet a cégbírósághoz be kell nyújtani, a határidő a
döntést követő 30 napon belül.
Felelős:
Richter Sándor ügyvezető igazgató
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Richter Sándor ügyvezető
Szabó András polgármester
Képviselőtestület tagjai
Felügyelő Bizottság tagjai
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Fehér Andrásné könyvvizsgáló
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Szabó András polgármester javasolja, hogy a közalapítvány felügyelő bizottságában a
tisztségről lemondó Ardai József helyett Dr.Laky Zsoltot bízzák meg az elnöki tisztséggel.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített
többséggel – három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
305/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t ,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Felügyelő Bizottsága megválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány alapítója, alapítói hatáskörében eljárva Ardai József (5340
Kunhegyes, Nyílt u. 18.) Felügyelő Bizottság elnökének a „Kunhegyes Városért” Közalapítványnál betöltött tisztségéről történő lemondását 2010. november
30. napjával tudomásul veszi és egyidejűleg a Kunhegyes Város Önkormányzata által alapított közalapítvány nevének, a kuratórium tagjainak és a felügyelő bizottság tagjainak meghatározásáról szóló 34/2002. (III.12.) Kt. határozatát
(továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozatnak a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottság tagjai
felsorolásának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Felügyelő Bizottság elnöke:
lakcíme:

Dr.Laky Zsolt
5340 Kunhegyes, Toldi u. 2.

A Felügyelő Bizottság tagja:
lakcíme:

Dr.Horváth Lajos
5340 Kunhegyes, Bethlen G.u.18.II/6.

A Felügyelő Bizottság tagja:
lakcíme:

Szabó István
5340 Kunhegyes, Hajnal u. 4.”

2. A Képviselőtestület a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályosított szövegű alapító okiratot jóváhagyólag elfogadja.
3. A Képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 82/2009. (IV.16.) Kt. határozatot
hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Imre Péter, a kuratórium elnöke
Kuratórium tagjai
Felügyelő Bizottság tagjai
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestületének
Elnökségében az önkormányzat képviseletének biztosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az előző önkormányzati ciklusban a tűzoltó köztestületben Nagy Kálmán látta el az önkormányzat képviseletét. Javasolja, hogy ezzel a feladattal továbbra is Nagy Kálmánt bízzák meg.
Miután más javaslat nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
306/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestületének Elnökségében az önkormányzat
képviseletének biztosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság alapításáról szóló 8/1997. (IV.25.) Kt. határozatot az alábbiak szerint továbbra is hatályban tartja:
A Képviselőtestület az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestületének
Elnökségében Kunhegyes Város Önkormányzatának képviseletével NAGY
KÁLMÁN (született: Vásárosnamény, 1962. december 29., anyja neve: Magyar Éva) 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13. szám alatti lakos, önkormányzati
képviselőt bízza meg.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő
Molnár Zoltán a Kunhegyesi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka
6. Kunhegyesi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestülete elnöksége
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a képviselőtestület 2010. év hátralévő részére vonatkozó munkaprogramjáról szóló 271/2010. (X.26.) kt. határozat módosítására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, december hónapban 21-ére tervezték a soros képviselőtestületi ülést, de ezt bizonyos határidők miatt át kell, hogy tegyék december 15-ére.
Ehhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását.
Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
307/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a képviselőtestület 2010. év hátralévő részére vonatkozó munkaprogramjáról szóló
271/2010. (X.26.) kt. határozat módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselőtestület
2010. év hátralévő részére vonatkozó munkaprogramjáról szóló 271/2010.
(X.26.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1. A Határozat 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Időpont:
Helye:

2010. december 15. (szerda) 16.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.15.) rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Előterjesztés az önkormányzat hatáskörébe tartozó 2011. évi díjak megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
3. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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Véleményezi:

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

4. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Képviselőtestület valamennyi bizottsága
5. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
2011. évi I. félévi munkaprogramjára
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározására
Előterjesztő:
Dr.Pénzes Tímea jegyző
7. Javaslat Kunhegyes város 2011. évi kulturális és sport rendezvényeinek
tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
8. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi
munkatervének elfogadására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
9. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év I. félévi kulturális- és sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
10. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester”

2. A Határozat további része hatályban marad.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai
Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola és Óvoda igazgatója
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
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7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Szarka Tünde a Szakszervezeti Érdekegyeztető Tanács elnöke
11. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
12. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
13. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke
14. Richter Sándor a JNSZ Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2011. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat 2011. évben is meg kívánja jelentetni a Kunhegyesi Nagykun Kalendáriumot, amelynek a tartalma összeállt.
Miután kérdés, vélemény nem volt kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
308/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2011. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi
Kunhegyesi Nagykun Kalendárium tartalmát az előzetesen egyeztetett tartalommal
jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
5. Komáromi László felelős szerkesztő
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az Önkormányzat elviekben támogatni kívánja az
Arany János Programban résztvevő hátrányos helyzetű tanulókat. Tizenkettő nyolcadik
osztályos tanulóról van szó, aki szeretne ebben a programban részt venni.
Miután kérdés, vélemény nem volt kéri, egyenként döntsenek a tanulók támogatásáról.
Elsőként kéri, hogy Takács Dominika Református Általános Iskolai tanuló támogatásáról
döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
309/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
TAKÁCS DOMINIKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
TAKÁCS DOMINIKA nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Gráczer
Anikó) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Baranya Pálné igazgató
Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Baranyai Daniella református általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
310/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
BARANYAI DANIELLA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
BARANYAI DANIELLA nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Nagy
Mónika) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Baranya Pálné igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi u. 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő
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Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Gy.Molnár Vivien református általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
311/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Gy. MOLNÁR VIVIEN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
Gy. MOLNÁR VIVIEN nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Horváth Rozália) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Baranya Pálné igazgató
Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Szász Fanni református
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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312/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
SZÁSZ FANNI a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
SZÁSZ FANNI nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Fábián Judit)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Baranya Pálné igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Nagy Bence Kossuth
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
313/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
NAGY BENCE a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
NAGY BENCE nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Major Ildikó)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Papp Ádám Kossuth
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

314/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
PAPP ÁDÁM a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
PAPP ÁDÁM nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Czudor Erzsébet)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
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3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Budai Dominika Dózsa
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
315/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
BUDAI DOMINIKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
BUDAI DOMINIKA nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Incze Mária) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Bodzás Zsolt Dózsa általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
316/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
BODZÁS ZSOLT a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
BODZÁS ZSOLT nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kovács Anikó) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
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6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
7. Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Fábián Imre Dózsa általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
317/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
FÁBIÁN IMRE a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
FÁBIÁN IMRE nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Rácz Hajnalka)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Márton Zoltán Dózsa
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
318/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
MÁRTON ZOLTÁN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
MÁRTON ZOLTÁN nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Gál Ilona)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Pusoma Ágnes Dózsa
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
319/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
PUSOMA ÁGNES a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
PUSOMA ÁGNES nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Kiss Ágnes)
Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Neumann János Középiskola és Kollégium 3300 Eger, Rákóczi út 48.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Sárközi Árpád Dózsa
általános iskolai tanuló elvi támogatásáról döntsenek.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
320/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
SÁRKÖZI ÁRPÁD a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja, hogy
SÁRKÖZI ÁRPÁD nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Lövei Bor-
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bála) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős:
Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, módosult a közbeszerzési törvény és ezeket a változásokat át kell vezetni a közbeszerzési szabályzaton is. Ez történt meg.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
321/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdése alapján megalkotott
közbeszerzési szabályzatát – a mellékelt tartalommal elfogadja.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jelenleg hatályos
252/2009. (IX.27.) kt. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2010. évi informatikai normatíva terhére informatikai
eszközök beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola és óvodai intézmény normatíva
terhére informatikai eszközöket szerezhet be. A beszállító kiválasztásáról kell dönteni.
A beérkező ajánlatok alapján megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Chip Computer Kft. tette. Javasolja, hogy a beszerzéssel ezt a céget bízzák meg.
Kéri a képviselőtestület tagjait, amennyiben a javaslatot elfogadják, azt kézfeltartással jelezzék.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szvazattal
elfogadja a következő határozatával:
322/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2010. évi informatikai normatíva terhére informatikai eszközök beszerzéséhez szállító
kiválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2010. évi szakmai és informatikai normatíváról szóló
21/2010. (V.13.) OKM. rendelet szerinti pályázat keretében a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, valamint
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére számítástechnikai berendezések
beszerzéséről a következők szerint határoz:
Szállító neve és székhelye:
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PONTCOMP 2004 Kft. Chip Computer Számítástechnikai Szaküzlet
(képviseli: Varga Zoltán ügyvezető)
5340 Kunhegyes, Szegfű u. 16.
Bruttó ár:
- a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola esetében: 2.065.000 Ft, azaz: Kettőmillió-hatvanötezer forint
- Kunhegyes Város Óvodai Intézménye esetében: 925.000 Ft, azaz: Kilencszázhuszonötezer forint.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Chip Computer Számítástechnikai Szaküzlet 5340 Kunhegyes, Kossuth u.
31.
8. A-ONE System Kft. 1125 Budapest, Kiss János altb. u. 55-59.
9. Szivárvány üzletház 5300 Karcag, Eötvös L. u. 10.

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának fenntartásában működő főzőkonyhák részére zöldség-gyümölcs beszállító kiválasztásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a főzőkonyhák részére zöldség-gyümölcs féleségre
beszállító kiválasztásáról kellene dönteni, azonban az ajánlattevők nem nagyon tolakodnak. Az árak is folyamatosan emelkednek, előre nem tudnak a kereskedők sem tervezni.
Megkérdezi Lódi Tünde csoportvezetőtől, hogy mit javasol.
Lódi Tünde tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy igen kemény feltételeket szabott
az önkormányzat az ajánlat bekérésekor. A megkeresettek közül sajnos csak két szállító
juttatott el hozzá nyilatkozatot, amelyben vállalni nem tudták az önkormányzat által megszabott feltételeket. Azonban leírták azt, hogy milyen feltételekkel képesek, illetve hajlandók szállítani. Sajnos tőlük sem kaptak beárazott terméklistát, amit most elő tudtak volna
terjeszteni. A Mészáros Bt-t az élelmezésvezetők ajánlották, mivel kb. két évvel ezelőtt
nagyon jó minőségű árut szállított. Másik ajánlatot a most a moziban boltot nyitott vállalkozó adta.
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Szabó András polgármester konstatálja, hogy ez az előterjesztésből is kiolvasható, azonban kíváncsiak lennének a csoportvezető javaslatára a továbbiakra tekintettel.
Dr.Pénzes Tímea jegyző veszi át a szót. A kérdésben valami átmeneti megoldást mindenképpen találni kell, mivel november 30-tól nincs beszállító egyetlen főzőkonyhára sem.
Mindegyik kereskedő köti magát ahhoz, hogy az önkormányzat készpénzzel fizessen és
azonnal. Ez ekkora tételnél számviteli jogszabályba ütközik, ugyanis a napi tétele ennek
megközelíti a 200 ezer Ft-ot, amit nem lehet kiadni a házipénztárból. Azok a feltételek,
amiket szabnának a kereskedők, vagyis hogy mindig az ő általa éppen aktuálisnak tartott
zöldség-gyümölcs árakon szállít, ellenőrizhetetlenné teszi a beszállításokat. Ez azt is jelentheti, hogy pl. a burgonya minden héten más áron kerül kiszámlázásra. Ezt sem követni
nem tudják, sem pedig szerződésben rögzíteni. Ebben a kérdésben most egy kicsit tanácstalanok. Ennek ellenére azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy legalább egy egyhónapos
megoldási, december 31-ig szóló javaslattal döntsenek, hiszen az nem lehet, hogy az étkezést nem tudják megoldani sem a gyermekek, sem az idősek és egyéb étkezést igénybe
vevő részére. Ehhez viszont választani kell egy kereskedőt úgy, hogy gyakorlatilag nem
adtak ajánlatot.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna árak tekintetében javasolja, legyen követendő modell a
fővárosi nagybani piac napi ára egy-egy termék vonatkozásában tekintettel arra, nem várható el a kereskedőtől sem, hogy érdemi jelentős ráfizetéssel dolgozzon, ezért nem adnak
éves árat. Véleménye szerint a három hónapos árterminusoknál szerencsésebb lenne a
nagybani ár alapul vétele. Másik: egy kereskedő tőkeerejét tekintve nem tud előfinanszírozni akkor még mindig előzetes részletfizetés lehetősége adva van az önkormányzatnak.
A vélelmezett összeg 30-40-50 %-át egy hónapra előre rendelkezésre bocsátja az önkormányzat, és egy utóelszámolást végez. Ez már folyószámla pénzforgalom is lehet, nem kell
házipénztárból kifizetni.
Szabó András polgármester véleménye, mivel a törökszentmiklósi cég azt írja, hogy három hónapos időintervallumban tudja vállalni és 10-14 napos számlakiegyenlítéssel. Ez
alapján javasolja, hogy a három hónapot ezzel a céggel próbálják meg.
Dr. Prágerné Dr.Kádár Magdolna ezzel egyetért, de itt még az árakról mindig nincs szó.
Ezért javasolja azt, hogy vegyék alapul a nagybani piaci árat, + - 10 %-kal. Azzal egyetért,
hogy válasszanak céget, de az árak tekintetében csak állást kell foglalni.
Szabó András polgármester egyetért a javaslattal és kiegészíti az előző javaslatát, hogy az
árak tekintetében a nagybani piaci árat veszik alapul + - 10 % eltérés lehetőségével.
Nagy Kálmán úgy gondolja, december 15-ig így még bekérhetnek ajánlatokat, hisz a cégek között nem szerepel kunhegyesi.
Szabó András polgármester elmondja, ezért is javasolta azt, hogy három hónapra próbálják meg ezzel a céggel, ebből egy hónap lehet próbaidő és majd meglátják, hogy az önkormányzatnak is megéri-e és a vállalkozó is dönthet, így vállalja-e.
Amennyiben így, az elhangzottak alapján a javaslatot a képviselőtestület elfogadja, kéri,
kézfelnyújtással szavazzanak.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
323/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő főzőkonyhák részére zöldséggyümölcs beszállító kiválasztásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
főzőkonyhák részére zöldség-gyümölcs beszállító kiválasztásáról a következők
szerint dönt:
Szállító neve és székhelye:
SPEEDY KERESKEDELMI Bt. (képviseli: Emődi Sándor ügyvezető)
5200 Törökszentmiklós, Hársfás u. 2/a.
Megbízás időtartam:
2010. december 1 – december 31-ig.
Alkalmazott ár:
minden termék vonatkozásában a 2010. december 1-én érvényes budapesti
nagybani piaci ár (termékenkénti és összességében + - 10 %-os tolerálható eltérés mellett)
Fizetési feltétel:
számlázást követő 14 napon belül
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szállítási szerződés megkötésére, illetve annak egyszeri, 2011. február 28-ig történő meghosszabbítására, amennyiben a megrendelő
a teljesítéssel – elsősorban az ár és a minőség vonatkozásában – elégedett.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Speedy Kereskedelmi Bt. 5200 Törökszentmiklós, Hársfás u. 2/a.
Mészáros Bt. 5300 Karcag, Egyetértés u. 5.
Orosz Józsefné 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatalának folyamatos
működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzése tárgyában pályázat kiírásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a papír és irodaszer beszerzésére kötött szerződés
lejár és újból meg kell hirdetni. Az előterjesztésben a pályázati felhívást olvashatják.
Miután kiegészítés, kérdés és vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az
előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
324/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok,
irodaszerek beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
irodaszerek és papíráruk beszerzése tárgyában
Pályáztatás tárgya:
A Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal folyamatos működésének biztosítására
irodaszerek, nyomtatványok és papíráruk beszerzése.
A szerződés időtartama:
A szolgáltatás kezdő időpontja:

egy év
2011. január 1.

A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra.
A dokumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail címen szerezhető be.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2. számú irodája

2010. december 13. 16 óra
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5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Elbírálásának határideje:
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
előzetes véleményezése után a soron következő képviselőtestületi ülésen
Érdeklődni lehet:
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezetőnél és Ollári Balázs ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában
Telefon: 59/530-620
Kunhegyes Város Önkormányzata

A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert, hogy a pályázat lefolytatásáról gondoskodjon.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Ollári Balázs beszerzési ügyintéző

HUSZADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok ellátására
( írásban csatolva )
20/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, Bari Ferenc kérelmében felsorolta milyen ingatlanokkal rendelkezik 1/1 tulajdoni arányban, és melyek azok az ingatlanok, ahol társtulajdonos.
A Kuthenvezér u. 81. szám alatti ingatlan esetében ½ részben tulajdonos és ennek fejében
szeretné megváltani a szennyvízcsatorna beruházó viziközmű társulat felé fennálló tartozását. Önmagában egy szerencsétlen sorsot látnak, de a bizottság csak azt a javaslatot tudta
támogatni, hogy nem tudja a telekcserét ilyen módon végrehajtani. Egyrészt nincs előttük a
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másik tulajdonosnak a közokiratban rögzített lemondó nyilatkozata, másrészt más jogi aggályok is felvetődnek és ezek miatt is a bizottság nem javasolja a cserét.
Szabó András polgármester elmondja, amennyiben a képviselőtestület a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát elfogadja, úgy a „B” határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Kéri a képviselőtestület tagjainak döntését.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a „B” határozati javaslatot hat igenlő szavazattal,
három tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
325/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
Bari Ferenc telekfelajánlási kérelméről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyes, Kuthenvezér utca 81. szám alatti ingatlant a
Kunhegyesi Csatorna-beruházó Víziközmű Társulatnál fennálló 500.000 Ft
összegű érdekeltségi hozzájárulás elengedése fejében
nem fogadja el.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bari Ferenc 5340 Kunhegyes,Béke utca 17/a. kérelmező
Barkóczi Zoltánné 5300 Karcag, Petőfi utca 44. tulajdonos
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

20/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, Gönczi János a tornaterem építése kapcsán jelezte,
hogy nem tudja tartani a december 6-i átadás időpontját, és kéri a határidő január 17-re
történő módosítását.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A Képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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326/2010. (XI.30.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött vállalkozási szerződés harmadik számú módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án megkötött Építési Vállalkozási Szerződés harmadik számú módosításához az alábbiak szerint:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Kunhegyes, Tiszagyenda, Tiszaroff Önkormányzatok Konzorciuma – mint a projekt
megvalósítására létrehozott konzorcium – a Kunhegyes 2009 Konzorciummal 2009. december 23-án megkötött Vállalkozási szerződés 1.2. pontja
az alábbiak szerint módosul:
- az 1. rész tekintetében az építési munkálatok befejezésének időpontja, a
műszaki átadás-átvétel napja 2010. december 6. helyébe 2011. január 17.
lép.
2. Jelen határozat mellékleteként csatolt Építési Vállalkozási Szerződés Módosítás 3. aláírást követően az Építési Vállalkozási Szerződés mellékletét képezi.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert az Építési Vállalkozási Szerződés harmadik
számú módosításának aláírására, valamint ennek a pályázat Támogatási
Szerződésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet felé történő változás-bejelentés megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszagyenda Község Önkormányzata 5233 Tiszagyenda, Gorkij u. 20.
5. Tiszaroff Község Önkormányzata 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 22.
6. Kunhegyes 2009 Konzorcium tagjai
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló 6791 Szeged, István u. 21.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Oláh Katalin pénzügyi vezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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Szabó András polgármester bejelenti, hogy a képviselőtestület nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a képviselőtestületi ülésen részvevőknek az érdeklődést és a képviselőtestület
nyilvános ülését 16 órakor bezárja.
Kmf.

S z a b ó András
polgármester

Dr. P é n z e s Tímea
jegyző
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Iktatószám: KVÖ/824/37/2010.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. november 30-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 23.

RENDELETEK MUTATÓJA

Rendelet
száma
23/2010.

24/2010.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14/2006. (V.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
A köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004.
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

D5

I0

HATÁROZATOK MUTATÓJA

Határozat
száma
292/2010.
293/2010.
294/2010.
295/2010.

296/2010.

Határozat tárgya

Kódszám

Kontra József önkormányzati képviselő által felvetett ügyrendi kérdésben
Kontra József önkormányzati képviselő által felvetett ügyrendi kérdésben
önkormányzati tulajdonú közutak jelzőtáblával történő ellátásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium épületei között a Kossuth
Lajos utcán kijelölt gyalogos átkelőhely kialakításáról
Kunhegyes Város Településrendezési Tervéhez kapcsolódó

A 19
A 19
Z1
Z1

K8
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297/2010.
298/2010.
299/2010.
300/2010.
301/2010.
302/2010.

303/2010.
304/2010.

305/2010.
306/2010.
307/2010.

308/2010.
309/2010.

310/2010.

311/2010.

312/2010.

313/2010.

314/2010.
315/2010.

316/2010.

környezeti vizsgálat részeként elkészített környezeti értékelés
jóváhagyásáról
a Kunhegyes, Purgány u. 33. szám alatti ingatlan értékesítéséről
a Kunhegyes, Nyílt u. 2. szám alatti ingatlan értékesítéséről
a „munkásőrbázis” ingatlan versenytárgyalásra bocsátásáról
a Kunhegyesiek Baráti Köre székhelyhasználati kérelméről
a Strandfürdő értékbecslésének elkészítéséhez hivatalos értékbecslő kiválasztásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának
pályázati úton történő kiválasztására
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak megválasztásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági
tagjainak megbízatásáról
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Felügyelő Bizottsága
megválasztásáról
az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Köztestületének Elnökségében az önkormányzat képviseletének biztosításáról
a képviselőtestület 2010. év hátralévő részére vonatkozó
munkaprogramjáról szóló 271/2010. (X.26.) kt. határozat
módosításáról
a 2011. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentéséről
TAKÁCS DOMINIKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
BARANYAI DANIELLA a Hátrányos helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
Gy. MOLNÁR VIVIEN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
SZÁSZ FANNI a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
NAGY BENCE a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
PAPP ÁDÁM a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
BUDAI DOMINIKA a Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
BODZÁS ZSOLT a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására

D7
D7
D7
D7
A 15
A 15

D7
D7

D7
D7
A 19

J1
Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
Z1

Z1
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317/2010.

318/2010.

319/2010.

320/2010.

321/2010.
322/2010.
323/2010.

324/2010.

325/2010.
326/2010.

FÁBIÁN IMRE a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
MÁRTON ZOLTÁN a Hátrányos helyzetű tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
PUSOMA ÁGNES a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
SÁRKÖZI ÁRPÁD a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
Kunhegyes Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról
a 2010. évi informatikai normatíva terhére informatikai eszközök beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
főzőkonyhák részére zöldség-gyümölcs beszállító kiválasztásáról
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez szükséges
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzésére irányuló
pályázat kiírásáról
Bari Ferenc telekfelajánlási kérelméről
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázathoz a „Kunhegyes 2009 Konzorcium”-mal
kötött vállalkozási szerződés harmadik számú módosításáról
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