Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 10-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Nagy Kálmán,
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselők.
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető
tanácsos, Bodó István főmunkatárs, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak,
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon nyolc önkormányzati
képviselő megjelent. Igazoltan maradt távol Metzinger Ferenc, aki Budapesten továbbképzésen vesz részt.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester elmondja, ismételten soron kívüli ülés megtartására kerül sor,
melyet a 2010. évi költségvetést módosító rendelet megalkotása és pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala indokolt. Mivel soron kívüli ülésről van szó, így interpellációk,
közérdekű bejelentések megtételére ezen az ülésen nincs lehetőség.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) önkormányzati
rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a 2010. évi költségvetési rendelet módosítását a
2010. évi beszámoló elkészítése előtt szükséges módosítani, mert mindazokat a változásokat, amik történtek át kell vezetni. Főként pályázatok és más egyéb ok miatt elég sok
pénzmozgás volt, ami az eredeti költségvetésben nem szerepelt.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt alaposnak, áttekinthetőnek ítélte, bár így sem volt egyszerű
feladata a bizottságnak. A 14. oldalon szerepel a rendelet tervezet, amely tartalmazza, hogy
melyik melléklet helyébe milyen számú melléklet lép, erre a figyelmet felhíva és a kihirdetés napján ez életbe lép, elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet hat igenlő szavazattal – minősített
többséggel – két tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2011. (III.11.)
önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító
jelű pályázat megvalósításához kötött Vállalkozási Szerződés módosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázattal kapcsolatban a vállalkozói szerződést kell módosítani, ezt tartalmazza az előterjesztés.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
48/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Kunhegyesi Építők Kft-vel 2010. október 20-án
kötött, 2010. december 20-án módosított szerződés 2. számú – mellékletben
csatolt – Vállalkozási szerződés módosításához azzal, hogy az eredeti szerződés és az 1. számú módosítás nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u.
40.
6. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
7. Paróczai Dezső Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1.
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézményénél
szennyvízberuházás megvalósításához kivitelező kiválasztásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az Óvodai Intézmény tomajmonostorai tagintézményében a szennyvízberuházás megvalósításához kivitelező kiválasztásáról kellett volna
dönteni, de az ajánlatok nem állnak rendelkezésre és így a döntés elnapolását terjeszti elő.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
49/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézményénél szennyvízberuházás megvalósításához szükséges
kivitelezési ajánlatok értékelésének elhalasztásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Kunhegyesi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás óvodai nevelési alapellátási közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény fenntartója
a szennyvízberuházás kivitelezőjét kiválasztani a kellő számú, tartalmi és
formai szempontból is megfelelő ajánlat hiánya miatt nem tudta, soron következő képviselőtestületi ülésre halasztja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint az Intézmény fenntartója felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges
feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tomajmonostora Község Önkormányzat Polgármestere
5. Fábián-Major Anikó intézményvezető
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város versenysport-tevékenységének 2011. évi
támogatására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a városi versenysport 2011. évi támogatását taglalja
az előterjesztés, amit az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság véleményezett.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést
megvitatta és azt egyhangúlag a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
50/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2011. évi támogatására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a város sporttevékenységének támogatásáról szóló 42/2003. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4.
§-a alapján a sport támogatására elkülönített 2011. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint döntött:
1. A Képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a rendelkezésre álló
5.000.000 Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:
-

R-04 Postagalamb Egyesület
Sporthorgász Egyesület
Kun FC
Kunhegyes ESE (labdarúgás, röplabda)
o
labdarúgás (2011. július 1-től)

Összesen:

100.000 Ft
200.000 Ft
500.000 Ft
3.700.000 Ft
+ 500.000 Ft
5.000.000 Ft

2. A Kunhegyes ESE 2011. évi alaptámogatása 3.700.000 Ft 2011. második
félévétől a támogatás 500.000 Ft-tal növekedhet, amennyiben a Megyei I.
osztályban szereplő labdarúgó csapat legalább a VIII. helyen végez.
Ellenkező esetben az 500.000 Ft felosztásáról a Képviselőtestület 2011
szeptemberében dönt.

3. A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület
Szabó István hivatalos képviselő, Kun FC
Szabó György ügyvezető Kunhegyes ESE
Szirmai József R-04 Postagalambsport Egyesület
Szabó István, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Bodó István főmunkatárs

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
rendelete alapján benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázathoz
(írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a művelődési intézménynek lehetősége van érdekeltségnövelő pályázatra pályázni, ennek támogatását kéri a képviselőtestülettől.
A képviselőtestület tagjai részéről kérdés, vélemény nem hangzott el, így kéri a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
51/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium rendelete alapján benyújtható
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázatról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 4/2004. (II.20.) rendelete alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó: a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai Varga István Városi
Művelődési Központ tagintézménye és a Tiszagyenda, Tiszaroff, Nagyiván
telephelyei működését szolgáló technikai eszközök és berendezések vásárlását célzó pályázat benyújtásával egyetért.

2. A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye és telephelyei vonatkozásában 2011. évi költségvetésén felül mindösszesen 530.000 Ft önerőt biztosít a 2011. évi költségvetési rendeletében.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2.) pontban meghatározott kereten belül
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye vonatkozásában eszközbeszerzésére 100.000 Ft önerőt biztosít.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
A társult önkormányzatok polgármesterei
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések
( írásban csatolva )
6/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a tornateremnél mivel jelenleg még csak helyrajzi
szám alapján azonosítható a hely, javasolják utca – házszám adását az ingatlannak. A javaslat alapján a Kunmadarasi út 1. számot kapja.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztést a bizottság
véleményezte és döntésük alapján a javaslat elfogadását kérik a képviselőtestülettől.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

52/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
közterület elnevezéséről, a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1535 hrszú ingatlan házszámmal való ellátásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény a 10. § (1) bekezdés h.) pontjában kapott jogkörében eljárva –
közigazgatási területén az alábbiakat határozza el:
1. A Kunhegyes, Rákóczi utca folytatásában a Kunhegyes, belterület 1536/2 és
1536/3 helyrajzi számú ingatlanon meglévő, elnevezés nélküli országos
közutat (34. számú Tiszafüred – Fegyvernek összekötő másodrendű főút)
„Kunmadarasi út”-nak nevezi el.
2. A Kunhegyes, belterület 1535 helyrajzi számú ingatlant számozással látja el:
Kunhegyes, Kunmadarasi út 1.
3. A Képviselőtestület az út nevének meghatározásáról hozott döntésében foglaltak végrehajtását Kunhegyes Város Jegyzője feladatkörébe utalja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

6/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, Tiszaigar községtől érkezett egy megkeresés, hogy
befogadnák-e a települést körjegyzőségbe.
Azt javasolja, hogy ne fogadják be, már csak a nagy távolság miatt is.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
53/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta Tiszaigar
Község Önkormányzat körjegyzőség létrehozására vonatkozó kezdeményezését, azt

nem támogatja,
Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselőtestületével körjegyzőséget nem
hoz létre. Döntésének indoka a települések földrajzi helyzete, valamint a feladatellátás szakmai önállósága, amely a közös körjegyzőség létrehozását nem
indokolja.
Határidő:
Felelős:

értesítésre 2011. március 18.
Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Szilágyi László Tiszaigar Község Polgármestere 5361 Tiszaigar, Dózsa Gy.
u.19.
4. Képviselőtestület tagjai
5. Barta Ferenc aljegyző

6/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja az Országos Mentőszolgálat kereste meg az önkormányzatot azzal a céllal, hogy nyertek egy pályázatot a mentőállomás felújítására és még
többet szeretnének, a régi vályog épületet szeretnék kicserélni téglaépületre, és ehhez kérnének az önkormányzattól 15 millió forintot.
Nemrég történt meg a költségvetés elfogadása, a képviselők biztos emlékeznek még a
számokra, arra nincs lehetőségük, hogy 15 millió forinttal támogassák a mentőszervezetet
mindazok ellenére, hogy jó lenne, és ez Kunhegyesen lenne, egy 42 millió forintos projektet nyertek meg, ami sok fejlesztést, korszerűsítést tesz lehetővé.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy mindenáron ezen a telephelyen kell megvalósítani ezt a
42 milliós beruházást. Ezt erre nyerték, ezt másra nem fordíthatják.
Szabó András polgármester válasza, igen, csak arra, ami a tervben is szerepel. Ennyi pénz
volt a pályázatban és ebbe már nem fért bele a vályog kicserélése téglára.
Nagy Kálmán véleménye, hogy a 42 millió Ft egyáltalán nem kevés. Az elmúlt időszakban elég sokat építkezett, beruházott és több éves tapasztalata alapján egy használt épületre
42 millió forintot ráfordítani nem kevés pénz. Azt tudja, óriási szükség van arra, hogy
megújuljon a mentőállomás, esetleg előrébb is kellene gondolkodni ebben, és esetleg ha
már nyert a mentőszolgálat olyan lehetőséget felajánlani, hogy önkormányzati telken egy
újabb épületet megépíteni, hiszen 42 millió Ft egy nagy lehetőséget biztosít.
Korábban volt egy ilyen elképzelés, amikor a katasztrófavédelem is másképp gondolkodott, ezt onnan tudja, mert a Köztestületi Tűzoltóságnak az elnöke, volt egy elképzelés,
hogy együtt lenne a mentőállomás, tűzoltóság, illetve esetleg még a rendőrség is, egy helyen, mert akkor egy épülettel meg lehetne oldani mentést – kárenyhítést. Az önkormányzatnak vannak olyan épületrészei a volt Gamesz udvaron, a tűzoltóság területén, amit esetleg ki lehetne váltani és ott egy jól áttekinthető olyan objektumot lehetne építeni, ahol a

tűzoltóság – mentő már elférne. Ha az megkötött, hogy csak ezen a telken, ott ahol jelen
pillanatban vannak, akkor erre nem sok esély van. 42 millió forintból már sok mindent
lehetne megvalósítani. A Tűzoltóságnak ott van egy nagyon korszerű riasztási rendszere,
ami euro-konform, amivel esetleg az ügyeletet sokkal jobban meg lehetne oldani, egy
ügyeletessel a tűzoltóság és a mentő.
Kontra József egyetért Nagy Kálmán hozzászólásával, véleménye, hogy vagy a mentőállomásnak kellett volna az önkormányzatot hamarabb megkeresni, egy egyeztető tárgyalás
mindenképpen elengedhetetlen lett volna. Ha már ez így van, javasolja, szólítsák meg a
többi érintett település önkormányzatát is, azonban úgy gondolja, ott sincsenek könnyebb
helyzetben.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna is úgy gondolja, hogy az ellátandó terület összefogása
lenne a jó megoldás. Többek között azért, mert a mentésügynek sokkal kiemeltebb szerepe
lesz az elkövetkező idők egészségügyében, mint az jelenleg látszik. Bár aki már volt nehéz
helyzetben, az valószínű nem becsüli alá a jelenlegi helyzetet sem.
A betegszállítás és mentés ügy egybeszervezése önmagában is egy hatalmas átalakítást és
egy nagyon komoly logisztikai többletet hoz, ezen kívül nehezen látszik elkerülhetőnek az
alapellátó ügyeletek és a mentésügy hétköznapi ügyeleti időben, ünnepnapokon, munkaidőn kívüli egybevonása és összeszervezése, ezáltal vonuló orvosok biztosítása is és így
KIM-es kocsik lehetővé tétele.
Régi nagy óhajuk egy valódi esetkocsi biztosítása a térségbe. A kiemelt felszereltség is
kifejezett szakmai előrelépés, de nyilvánvaló egy esetkocsi felszereltsége, személyi felkészültsége lényegesen több ennél is. Szerencsés lenne további tárgyalásokat folytatni, környező önkormányzatok anyagi helyzetét sem lehet megalomán kategóriába sorolni, de a
jövő problémáit arra a megázott, málló vályogházra költve nem fogják tudni megoldani
ebből a pénzből. Ennek valamilyen ésszerű átgondolása szükségessé válna, és számukra
hozna kedvező fejleményeket.
Nagy Kálmán úgy gondolja, a legfőbb baj, hogy ez a megkeresés egy utólagos megkeresés volt. Az önkormányzat tudott volna ebben gondolkodni, ha nem csak erre az épületre
lehet. Úgy tudja a korábbi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától, Csomós
Mátyástól, hogy megszületett már egy koncepció arra, legyen egy ilyen közös vonuló szervezet, tűzoltóság, rendőrség, mentő, majdnem együtt van, egy épületben és egy riasztással
tudják őket mozgósítani. A tűzoltóságnak van egy viszonylagosan új épülete, egy nagyon
jó, kiépített euro-konform riasztórendszere, amihez meg lehetett volna oldani, ha ez egy
korábbi megkeresés és engedik, hogy az önkormányzat gondolkodjon ebben. Ezek most
kész tények, amivel az Országos Mentőszolgálat megkereste az önkormányzatot, és úgy
gondolja arra az épületre 42 millió forintot rákölteni nem biztos, hogy rentábilis most látva
annak az épületnek a helyzetét. A vályogépület meg sem újul, az a rész, ahol a riasztás van,
ahol a mentősöknek az elszállásolása van, meg sem újul 42 millióból, egy négyállásos garázs fog kiépülni. Ez alapján a dokumentáció alapján, ami hozzájuk eljutott ez derül ki, ezt
egy kicsit pocséklásnak tartja. Ha ezek már kész tények, azt tudomásul kell venni, de a
továbbgondolást saját maguk és a lakosság érdekében a többi településsel együtt mindenképpen át kell gondolni és az utolsó mondatot úgy átfogalmazni, hogy most nem tudják
támogatni, de a közös gondolkodásban mindenképpen partnerek, mert véleménye szerint
ez nem lesz megoldás. Ez néhány évig lesz tartható, hogy 42 millió forintból felújították a
garázst, de ugyanúgy régi épület lesz.

Szabó András polgármester elmondja, a Mentőszolgálat megnyerte a 42 millió forintot, de
viszont a 15 millió forint arra kellene nekik, hogy a vályog épületet kicseréljék téglára.
Ebbe már sajnos nem tudnak beleszólni. Igaza van képviselőtársainak, talán jobb lett volna, ha előzőleg egyeztetnek a képviselőtestülettel, és be lehetett volna esetleg vonni a tűzoltóságot, rendőrséget és egy közös olyan objektumot építeni, amely korszerű lett volna.
Azért örülnek annak, hogy nyertek és mégis csak korszerűbb lesz ez az épület is. Annak a
42 millió forintnak csak meg kell látszódnia kívülről, belülről.
Kontra József úgy gondolja, eléggé kategorikus ez a határozati javaslat, amivel végül is
egyet kell, hogy értsenek, de nem lenne célszerűbb egy olyan határozati javaslatot hozni,
amibe azok az általuk felvetett anomáliák megjelennének. Kicsit finomabban közölni velük, így nem jó a dolog. Az önkormányzatnak is az lenne a célszerű és ésszerű, hogy épüljön meg, vagy újuljon meg, mert szükség van rá, de ha ezt elküldik, nem értenek egyet
vele, ez sokféle gondolat ébresztésére is alkalmas. A sokféle gondolat ilyenkor valami negatív hozadékot termelhet, és ezt próbálják valahogyan elkerülni. Javasolja, próbálják meg
ezt a határozati javaslatot szövegesebbé tenni.
Szabó András polgármester úgy gondolja, hogy ennek semmi akadálya, már a személyes
találkozáskor tájékoztatta őket arról, hogy ebbe a képviselőtestület valószínű nem fog belemenni, mivel nagyon szűk az anyagi lehetőségük, de azt leírhatják, hogy elviekben támogatják ezt a megvalósítást, ezzel maximálisan egyetértenek. Amik a képviselőtestület
tagjai részéről elhangzottak, azokat rövidítve bele fogják írni a határozatba.
Nagy Kálmán véleménye, egy diplomatikus szövegezéssel, aminek nem negatív a kicsengése. Azt is bele lehetne írni, a beruházás megkezdése előtt egy közös gondolkodásra még
mindig van lehetőség. A Gamesz udvaron azokat a romos épületeket el lehetne takarítani
és ott egy új épület megvalósulhatna, továbbra is ezen a véleményen van.
Répászky Gabriella tájékoztatja a testületet, van egy olyan lehetőség, ami még az együttgondolkodást segítheti, a jelenleg kialakult belvízhelyzetre tekintettel, kellően ledokumentálva egy vis maior helyzet alakult ki, ami esetleg erre az épületre ennek a pénznek a ráköltését kérdésessé teszi, de a műszaki tartalmat megtartva, az eredeti célt szem előtt tartva
életbe léphet az, hogy a másik helyszín bevonásra kerülhessen.
Az épületre ennek a pénznek a ráköltése jelen állapotában, a belvíz helyzet miatt ennek a
célszerűsége kérdésessé vált és megindokolható az, hogy ugyanazon a helyszínen ezt a
pénzt, ezt a támogatást felhasználva megvalósuljon az, amit Nagy Kálmán képviselő úr
javasolt.
Elnyert támogatás esetében is a vis maior helyzet, ha indokolható, akkor megengedi, hogy
ne csak arra az épületre használják fel a pénzt. Ez is egy elvi lehetőség.
Ez az egyetlen egy olyan dolog, amivel a helyszínt változtatni lehet. Belvíz van, a műszakiak megállapítják, hogy az épület felújításra időközben alkalmatlanná vált, mert az állékonyságával baj van, mert a ráköltött pénz nem biztosítja hosszú távon az épület működését, akkor erre hivatkozva a támogatási szerződés módosítással, de akár lehet, hogy egyszerű változás-bejelentéssel a megoldás feltárásával és egyéb alátámasztással akár bekövetkezhet az is, hogy egy másik megoldás lesz.
Szabó András polgármester úgy gondolja, hogy ezt a segítséget mindenképpen felajánlják
a mentőszolgálatnak.
Miután további hozzászólás nem volt, javasolja a képviselőtestületnek, döntsenek. Aki
elfogadja az előterjesztett javaslatot, hogy anyagi forrásokkal nem tudja támogatni az ön-

kormányzat ezt a felújítást, de összefoglalva a képviselőtestület tagjai által felvetett javaslatokat, ezzel kiegészítve a határozatot, kézfelnyújtással szavazzon.
Dr. Prágerné Dr.Kádár Magdolna azt kéri, hogy ez ne abban a formában szerepeljen a
határozatban, hogy nem támogatják.
Vincze László alpolgármester javasolja megfogalmazásként, hogy a beruházást az önkormányzat elviekben támogatja, de a 15 millió forintot az önkormányzatnak nem áll módjában rendelkezésre bocsátani, de más egyéb segítséget, ami itt elhangzott felajánlják.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, aki az alpolgármester úrtól
elhangzott módosított határozati javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja az elhangzott javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
54/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mentőállomás felújításához, átalakításához támogatás kéréséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezete JNSZ Megyei Kirendeltségének kezdeményezését, a Kunhegyesi Mentőállomás felújításának pályázati
forrásból történő megvalósítását elviekben támogatja, azonban a megvalósításhoz önkormányzati támogatásként kért 15.000.000 Ft-ot nem áll módjában
rendelkezésre bocsátani költségvetési forrás hiányában.
A Képviselőtestület - a belvíz miatt kialakult vis maior helyzetre tekintettel az
eredeti cél fenntartása mellett indokoltnak látja a már megnyert pályázat műszaki tartalmának változtatását – önkormányzati területen új épület megépítését támogatja és ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy a mai kor elvárásainak
megfelelő, mentést – kárelhárítást szolgáló közös vonuló szervezet jöjjön létre.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezete JNSZ Megyei Kirendeltségét a fentiekről tájékoztassa és a szükséges tárgyalásokat az
ügyben folytassa le.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Dr.Pápai György regionális orvos igazgató 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 6.
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

6/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Római Katolikus Templom felújítását Kiss Csaba
szeghalmi vállalkozó nyerte el és a vállalkozói szerződés módosítása szükséges, erről szól
az előterjesztés.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
55/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó, Kiss Csaba Attila egyéni vállalkozóval kötött Vállalkozási szerződés módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Kiss Csaba Attila egyéni vállalkozóval 2011. február 7-én kötött Vállalkozási szerződés módosításához azzal, hogy az eredeti
szerződés nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u.
40.
6. Kiss Csaba Attila egyéni vállalkozó 5520 Szeghalom, Simon Ferenc u. 10/2.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.
9. Paróczai Dezső Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd út 1.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

6/5. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem építése során a kivitelező több pótmunkát jelölt meg, amiből kettőt fogadott el a műszaki ellenőr, összesen 943.958 Ft értékben.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal, két tartózkodás
mellett elfogadja a következő határozatával:
56/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában a javasolt pótmunkák elfogadásához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Észak-alföldi Operatív Program keretében támogatását elnyert 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító
jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában a javasolt pótmunkák elfogadásához az alábbi döntést hozza:
1. A Többfunkciós tornaterem kivitelezésére a javasolt pótmunkák során felmerült többletköltségeket: 755.167 Ft + ÁFA, összesen: 943.958 Ft, azaz:
Kilencszáznegyvenháromezer-kilencszázötvennyolc forintot az Önkormányzat vállalja az alábbiak szerinti részletezettséggel:
- „Külső elektromos földkábel toldása, mérőhely áthelyezése” (nettó
530.167 Ft)
- „Mozgáskorlátozott WC-k átalakítása” tételek (nettó 225.000 Ft)
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés pótmunkáival kapcsolatos szerződés megkötésére, illetve a szükséges intézkedések
megtételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kunhegyes 2009 Konzorcium 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

6/6. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem kész, de vannak olyan dolgok, amikre
nem lehetett pályázni, az eszközbeszerzésnek is voltak korlátai. Viszont ahhoz, hogy az
rendeltetésszerűen működni tudjon még kellenek eszközök, mint például takarítógép,
eredményjelző, rendezvényszőnyeg, stb.
Dr.Horváth Lajos kérdezi, arról van már információ, mikor lesz az átadás, hogy mikortól
lehet birtokba venni.
Szabó András polgármester válasza, gyakorlatilag kész van, még egy kis tereprendezés
van hátra, amit az időjárás miatt nem tudtak elvégezni. Az ünnepélyes átadás időpontját
még nem tudják, mert most még arra várnak, hogy visszajelezzenek, mert meghívták a
miniszterelnököt a parlamenti válogatottal együtt, akik a kunhegyesi öregfiúkkal játszanának. Még nem tudták összeszedni a csapatot. Dátumot illetően április 1. és 15. között várnák őket. Arra várnak, hogy az időpontot, amikor tudnak jönni, megjelöljék. A mai napon
hívta őket, választ is ígértek, de ezidáig még nem érkezett válasz.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
57/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat támogatásával épült tornaterem működtetéséhez
szükséges beszerzésekről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes 1535
hrsz-on megépült tornaterem működéséhez szükséges beszerzésekről az alábbi
döntést hozza:
1. A határozat mellékletét képező költségvetést 3.984.593 Ft + 996.148 Ft
ÁFA = 4.980.741 Ft összegben elfogadja, a költséget Kunhegyes Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos megrendelések megtételére, a szükséges szerződések megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

6/7. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, Dr.Simon Tamás JNSZ Megyei rendőrkapitány
volt és most készít egy kiadványt a megye gasztronómiai szokásairól és ebben szeretné
felhasználni a város címerét. A címerhasználathoz kéri a hozzájárulását a képviselőtestületnek.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
58/2011. (III.10.) Kt. h a t á r o z a t,
címerhasználat engedélyezésére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - az önkormányzat
jelképeiről szóló 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 36/2003. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – Dr.
Simon Tamás (1185 Budapest, Szatmárnémeti utca 22.) részére engedélyezi
Kunhegyes Város címerének használatát 2011. március 10-től határozatlan időtartamig az általa készített „KÖZÉP-TISZAI ÍZEK” című gasztronómiai kötetében illusztrációként a településről szóló ismertető iniciáléjaként történő megjelentetésre.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a használati engedély aláírására.
Határidő:
Felelős:

2011. március 31.
Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Dr.Simon Tamás 1185 Budapest, Szatmárnémeti utca 22.
Képviselőtestület tagjai
Barta Ferenc aljegyző

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét, a hivatal munkatársainak az előterjesztések előkészítésében végzett munkáját és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 25
perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

Szabó András
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző

Iktatószám: KVÖ/454/8/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2011. március 10-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 6.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
7/2011.

Rendelet tárgya

Kódszám

a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010. (II.16.) rendelet
módosításáról

B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
48/2011.

49/2011.

50/2011.
51/2011.

52/2011.

53/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításáról
a Kunhegyesi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi Társulás
közös feladatait ellátó Kunhegyes Város Óvodai Intézményénél szennyvízberuházás megvalósításához szükséges kivitelezési ajánlatok értékelésének elhalasztásáról
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2011. évi
támogatására
a 4/2004. (II.20.) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium
rendelete alapján benyújtható közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerését szolgáló pályázatról
közterület elnevezéséről, a Kunhegyes Város Önkormányzata
tulajdonában lévő 1535 hrsz-ú ingatlan házszámmal való ellátásáról
Tiszaigar Község Önkormányzata körjegyzőség létrehozására
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54/2011.
55/2011.

56/2011.

57/2011.

58/2011.

vonatkozó kezdeményezéséről
a Kunhegyesi Mentőállomás felújításához, átalakításához
támogatás kéréséről
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP 5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó, Kiss Csaba Attila egyéni vállalkozóval
kötött Vállalkozási szerződés módosításáról
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat megvalósítása, kivitelezési munkák tárgyában a javasolt pótmunkák elfogadásához
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
„A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” című ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 azonosító jelű pályázat támogatásával épült tornaterem működtetéséhez szükséges beszerzésekről
címerhasználat engedélyezésére
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