Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március 29-én
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: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Kecskés István rendőr százados, a Karcagi Városi Rendőrkapitányság vezetőhelyettese, Tokai Lajos a
Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Molnár Zoltán a Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető,
Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető tanácsos, Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Kisné Veres Edit a
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény könyvtárvezetője, Szarka Tünde az Érdekegyeztetős Tanács elnöke, Nagy Ferencné a
Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság gazdaságvezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 7 fő érdeklődő

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket. Külön köszönti az ülésen megjelent Dr.Kecskés István kapitányhelyettes urat, aki Fejes Zoltán, a Karcagi Városi Rendőrkapitányság vezetőjét
helyettesíti, mivel Kisújszálláson is ebben az időpontban tartják a rendőrség beszámolóját a
képviselőtestület előtt és a kapitány úr azon az ülésen vesz részt.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon kilenc önkormányzati
képviselő megjelent.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja.
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Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg azzal a módosítással, hogy a 9./ napirendi pont, az önkormányzat
gazdasági programja egy későbbi időpontban kerül megtárgyalásra.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot az elhangzott módosítással
együtt egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e közérdekű kérdés, bejelentés.
Kontra József elmondja, az elmúlt egy hónap alatt néhány lakossági észrevétel került hozzá, ez úgy utcán, vagy éppen szervezett meghallgatás kapcsán, ami kb. 10 témakört fog
érinteni. Többen érdeklődnek a szemétszállítási díjban mi okozhatja azt az eltérést, hogy
pl. a Nyár utcában 4.800 Ft, míg a többiben 5.200 Ft.
Második téma, ebben egyre többen ostromolják őket. A kérdés, hogy a szennyvízcsatorna
hálózat bővítésére mikor kerül sor. Idegesek az emberek, befizették a rájuk eső részt. Ez a
téma annyira égetően szükséges megoldást igényel és erre főként hiteles és pontos tájékoztatást kérnek, hogy mikor indul a csatornaépítés folytatása és mely területeken.
Harmadik kérdés: a belvízvédekezés kapcsán rendkívül sok utca, átjáró, árok került megnyitásra, vagy javításra, de nagyon sok a befejezetlen munka. Ez tervszerűen folyik, vagy
ad-hoc módon, mert pl. a Nyílt utcai lakosok már kezdenek belefáradni ebbe az állapotba.
Negyedik kérdése: Nagy kutyabarát, de minden ülésen fel kell, hogy vesse, a kóborkutyák
témájában tapasztalata szerint nem történt semmiféle pozitív változás.
Ötödik kérdés: A Kiskakat utcai lakosok vetették fel, hogy tavaly nyár végi kaszálásból ott
maradt boglyáknak, vagy inkább már erjedésnek indult szeméthalmaznak mi lesz a sorsa,
mert ma holnap már az új kaszálásra is sort kell keríteni. Ezzel párhuzamosan szeretné
ismételten ráirányítani a figyelmet az illegális szemétlerakók gyarapodására és ezek általában ott találhatók, ahol elhagyott ingatlanok vannak a településen. Így kiemelten jelzés
alapján a Bródy u. 2., de elmondható ez a Zádor úton is, a Jakab doktorék háza mögötti
területről. Ezzel párhuzamosan kérik a lakosok, hogy a szeméttelepen és környékén nagyon elszaporodtak a kártékony rágcsálók. Javasolják a minél előbbi patkányirtást.
Következő kérdése: A Művelődési Központban hétről-hétre kerülnek olyan rendezvények
lebonyolításra, ahol ételfőzésre is sor kerül és mindannyian tudják, hogy ott a rendezvény
befejezte után milyen körülmények között történik a mosogatás, az ételek, edények kezelése. Kezdeményezik a Művelődési Központban egy háromfázisú mosogatónak a kialakítását.
A következő kérdése egyszerűnek tűnik: A Szent György napi vásár most mikor lesz.
Nyugdíjasok kérdezik, hogy a fürdőszezonban lesz-e lehetőség arra, hogy valami kisbusz
járathoz, szállítási segédlethez hozzájuthassanak. Sokan olyanok is érintettek, akik a
gyógyvízzé nyilvánítási programban részt vettek, akkor is megoldották, hogy kijártak, de
ez egy kérdés részükről, hogy ebben gondolkodott-e az önkormányzat.
Szabó András polgármester az elhangzott kérdésekre az alábbiakban adja meg válaszát:
A szemétszállítási díj a településen egységes, a kuka mérete és az ürítések száma miatt
lehet benne eltérés. Mivel az ürítési napok szerda és péntek, és ahogy abban a negyedévben
az ürítési napok alapján alakul az ürítések száma, az alapján küldik ki a számlát is. Ezért
lehet benne ennyi eltérés, mert ha az adott területen a negyedévben eggyel több szerda,
vagy péntek van, akkor ott magasabb a számla értéke.
Arra a kérdésre, hogy a szennyvízcsatorna hálózat mikor lesz, nem tud határozott választ
adni. A második fordulóra az önkormányzat beadta a pályázatot, azt befogadták, de még
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hiánypótlás lehet, de azt nem lehet tudni, hogy mikor kezdhető el. EU-s pályázatról van
szó, azt tudni lehet, hogy a közreműködő szervezetek nem olyan engedékenyek. Néha
olyan hiánypótlást is kérnek, amit már előzőleg beadtak és ezt nem lehet megreklamálni.
Sőt úgy tudja, a VÁTI-nál úgy van a finanszírozás, hogy mennyi hiánypótlást kellett megoldani. Abban érdekeltek, minél több legyen a hiánypótlás.
A belvízvédekezéssel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, most voltak fenn Budapesten az
Ügynökségnél, mert olyan gond merült fel, hogy Tiszabura adósságrendezési eljárás alá
került. A belvizes pályázatban hat település van benne, Kunhegyes a gesztor, idetartozik:
Vezseny, Tiszasüly, Jászkísér, Abádszalók, Tiszabura és Kunhegyes. Tiszabura ezzel hátráltatja az egész munkakezdést, a támogatási szerződés aláírását, mert konzorciumként
működtek eddig. Azért, hogy Tiszabura se legyen kizárva, mivel talán ott a legnagyobb a
belvíz át kell alakulni társasággá. Ez pedig megint hónapokat vesz igénybe.
A kóbor kutyákra vonatkozó kérdés megválaszolását illetően átadja a szót alpolgármester
úrnak.
Vincze László alpolgármester elmondja, kóbor kutya ügyben tettek intézkedéseket. Egy
alkalommal volt kinn a Csillagszem Állatvédő Alapítvány. Akkor öt kutyát fogtak be, el is
szállították. Azt korábban is jelezte, hogy ez nem olcsó dolog, kutyánként 20 ezer Ft. Ebben a dologban azt a problémát látja, hogy a lakosság sem együttműködő és ez vonatkozik
a szemétre is. Tudják azt is, hogy kóbor a kutya, tudják azt is, hogy kié, de nem hajlandók
megmondani. Ugyanez a helyzet a szeméttel is, látja, hogy a szemetet lerakják, jöttek bejelenteni ügyfélfogadás alkalmával, de nem hajlandók elmondani arra hivatkozva, hogy az a
Polgármesteri Hivatal, küldjenek ki embert, járőrözzön a rendőr, ez volt a lakosnak a válasza.
A kutyahelyzettel is az az alapvető probléma, ezek olyan kóbor kutyák, amelyeknek van
gazdája. Saját maga is látta, hogy piaci napon a bicikli mellett szalad a kutya, egy darabig
tekereg a főtéren és egyszer hazamegy.
Véleménye szerint az lenne a megoldás, ha szankcionálnák azokat a lakosokat, akiket ilyen
módon úgymond sikerül elkapni, hogy vele van a kutya, nem pórázon, stb. Van erre vonatkozóan egy rendelet és az abban foglaltaknak kell érvényt szerezni, végrehajtani.
Magyar György a témához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a
hétvégén tervezik a helyi állatvédők az egyesületté alakulást, ami valószínűség szerint meg
is fog történni. Mindenkit kér a csatlakozásra. A tervek szerint 100 Ft-os havi díjjal tervezik a működést. Elérték már pl. azt, hogy jelenleg csak egy kutya van a kenelekben, mintegy 10 kutyának találtak már gazdát. Erősen gondolkodik az egyesület azon, hogyan tud
ebben segíteni, akár személyes közreműködésükre is lehet számítani. Minél többen lesznek, annál hatékonyabb lenne a fellépés. Kéri, aki úgy gondolja, csatlakozzon.
Szabó András polgármester is úgy látja, nagyon lelkes és szorgalmasan dolgozó társadalmi munkásokról van szó. Minden bíztatást, segítséget megadnak nekik, a mostani
Kunhegyesi Híradóban is felhívást tettek közzé. Nagyon örülnének, ha ez a társaság bővülne és egyre több kutyabarát lenne és talán a kóbor kutyák száma is csökkenne. Nem azt
tartja igazi megoldásnak, hogy 20 ezer Ft-ért befogják őket.
A szemétről már ejtettek szót, de a Kiskakat utca vetődött fel konkrétan, illetve a Bródy u.
2, mint illegális szemétlerakó hely. Az ülésen jelen van a közalapítvány csoportvezetője,
aki ezeket a problémákat jegyzetelte, meg kell nézni és meg kell próbálni kitisztítani. Elmondja, nem tudnak lépést tartani a közalapítvány emberei a szemetelőkkel, sajnos ez igaz,
mindenkit arra kér, próbálja meg az ismerősei körében is azt a szellemet vinni, hogy minél
kevesebb legyen az illegális szemetelés és mindenképpen, akik problémát okoznak, azt fel
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kell jelenteni. Csak akkor tud az igazgatási osztály is szabálysértési eljárást lefolytatni, ha
van tanú, bizonyíték rá.
A szemétteleppel kapcsolatban elmondja, úgy gondolja, a rekultiváció rövidesen beindul.
Ezt sem merné konkrét naphoz kötni, még úgy sem, hogy nyáron, ősszel, vagy tavasszal,
hiszen ez is EU-s pénz. Nyertek a pályázaton, megtörténik a rekultiváció. A patkányról
tudnak, ügyfélfogadáskor neki is jelentik, van, ahol tudnak segíteni, mérget biztosítani a
bejelentő saját felelősségére. Tehát ezekről a problémákról tudnak, és az önkormányzat a
saját eszközeivel megpróbál segíteni.
A Művelődési Központ igazgatója itt van, az étel-előkészítési és mosogatási problémájukra
próbáljanak meg megoldást találni és ebben partnerek, ha úgy alakul.
A vásárral kapcsolatban elmondja, az nagy kiváltság volt, hogy Kunhegyes a vásárrendezés jogát megkaphatta. Most is számítanak rá, csak vannak ilyen érdekes egybeesések.
A nyugdíjas fürdőbe kijutatásával kapcsolatban elmondja, az önkormányzat biztos, hogy
nem tud kisbuszt adni, de az előző években elérték azt, hogy a Volán járatok ott megálltak.
Ezt ismételten megpróbálhatják, hogy az arra járó járatok ott megálljanak. Sőt még a vonatnak is van feltételes megállója ott.
Kontra József kijelenti, tulajdonképpen az összes feltett kérdésére választ kapott, de a
szennyvízberuházással kapcsolatban mégis megkérdezné, hogy ettől függetlenül van-e terv
és van-e ütemezés, a település mely részén fog indulni a beruházás.
Szabó András polgármester válasza, természetesen van terv, hogy hol kezdik a beruházást, az a kivitelezőtől függ. Ha van erre vonatkozóan ötlet, természetesen majd megpróbálják befolyásolni a kivitelezőt a sorrendet illetően.
Miután további közérdekű kérdés, bejelentés nem volt, javasolja, hogy a napirendi javaslat
alapján kezdjék el munkájukat.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában,
javaslat a további feladatokra
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester nagyon alaposnak tartja a rendőrkapitány úr beszámolóját.
Kéri a képviselőtestület tagjait, tegyék meg felvetéseiket, kérdéseiket és a parancsnokhelyettes úr, őrsparancsnok úr válaszolni fognak rá.
Nagy Kálmán igyekezett figyelmesen elolvasni a jelentést, valószínű az ő figyelmét kerülte el az az adat, hogy jelenleg hány betöltetlen rendőri állás van Kunhegyesen. Van-e esély
arra, hogy a betöltetlen rendőri állásokat betöltsék.
Tokai Lajos őrsparancsnok adja meg a választ, tekintettel arra, hogy ő van tisztában Kunhegyes vonatkozásában milyen létszám lehetőségek vannak és azok milyen betöltöttséggel
állnak pillanatnyilag. Kunhegyesi Rendőrőrs állománya 11 fővel került meghatározásra az
Országos Rendőrkapitányság által, ez pillanatnyilag 9 fő erejéig van feltöltve. Arra, hogy a
további két státusz betöltésre kerüljön erre az idén nemcsak esély, de lehetőség is lesz rá.

5
Ez a lehetőség 2011. június 1-ét követően érkezik el. Az Országos Rendőrfőkapitány Úr
saját hatáskörébe vonta az összes személyzeti döntést országos szinten és addig, amíg az
EU soros elnökség itt van Magyarországon, tölti be a pozícióját, addig semmiféle személyzeti változásra nem kerül sor. Viszont ígéret van arra, írásos formában tett kijelentést az
Országos Rendőrfőkapitány Úr, hogy 2011. második félévében a Szolnok Megyei
Rendőrfőkapitányság 95 fővel fog bővülni és a jelenlegi Megyei Főkapitány, Farkas József
főkapitány úr eltökélt szándéka az, hogy a 95 fő az úgy érkezzen a megyéhez, hogy addig
ezek az üres státuszok mindenképpen kerüljenek feltöltésre, mert nem mindegy, hogy ez a
95 fő azt az üres státuszokat fogja kiegészíteni és majd a maradék lesz a tényleges plusz
létszám, hogy tényleges legyen feltöltve minden üres hely és akkor ezen felül érkezzen a
95 fő. Ez arra engedi következtetni nemcsak őt, hanem a kapitányság vezetését is, hogy ez
a 95 fő nagylétszámú fejlesztést fog jelenteni Karcag Rendőrkapitányságának egészét tekintve és elsősorban Karcag, Kunhegyes és Kunmadaras vonatkozásában. Ez azt jelenti,
hogy a jelenlegi 11 fős, az Országos Rendőrfőkapitány által meghatározott létszám felduzzasztható lesz.
Nagy Kálmán megkérdezi, ez konkrétan a kunhegyesi létszámra vonatkozik és nem az
alárendeltséggel bíró kunmadarasira együttvéve.
Tokai Lajos válasza, hogy nem, mert a Kunmadarasi Rendőrőrs további 9 fő.
Kontra József kérdezi, beszélhetnek-e közösségi rendőrről, vagy intézkedési kényszerrel
megáldott kis rendőrcsapatról. A tapasztalatok alapján meri feltenni ezt a kérdést.
Tokai Lajos válasza, alapvetően az itt dolgozó rendőrök szemlélete az, hogy közösségi
rendőrként tevékenykednek, viszont a napi események nem engedik meg azt, hogy megálljanak, bárhol is szóba elegyedjenek a város lakosságával, mert rengeteg plusz teendő hárul
rájuk emellett a kevés létszám mellett is. Ezt azzal tudná modellezni, hogy egyidőben háromféle fokozott ellenőrzést kellene végrehajtani az éppen szolgálatban lévő, jó esetben
kettő rendőrnek.
Dr.Kecskés István a választ kiegészítve elmondja, van egy intézkedési terv, ami minden
héten előre tervezett, a héten két alkalommal a Karcagi Bűnügyi Osztály állományából
jönnek ide Kunhegyesre, illetve Kunmadarasra besegíteni, hogy az utcán rendőr legyen és
a felderítés is eredményes legyen.
Metzinger Ferenc elmondja, a beszámolóban több helyen találnak utalást arra, hogy milyen fórumokon vesznek részt oktatási intézményekben. Ez nagyon dicséretes és jó dolog,
de ezen túl személyesen itt szeretné megköszönni a Parancsnok Úrnak azt a segítséget,
amit kapnak tőle a szakiskolai képzés terén az oktatáshoz. Köszöni a hozzáállását és továbbra is számítanak a segítségére.
Tokai Lajos válasza, ennek a beosztottai is részesei, az ő nevükben is megköszöni az elismerő szavakat. Az igazgató urat és a képviselőtestületet is szeretné biztosítani arról, hogy
mindenféleképpen partnerek ebből a szempontból. Azt el kell, hogy mondja, működik a
Magyar Rendőrségnél az iskolarendőr program, melynek keretében a körzeti megbízottak
előre megbeszélt időpontokban, alkalmanként megjelennek az oktatási intézményekben és
különböző témákban előadásokat, tájékoztatásokat tartanak.
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Kontra József a rendőrőrs munkáját szeretné elismerni, annak ellenére, hogy rendkívül
ellentmondásosak a mindennapjaik. Vannak olyan intézkedések, amelyek nem annyira
népszerűek, de szükségszerűek. Ilyen körülmények között ilyen kis létszámmal, a polgárőrökkel szorosan karöltve jól dolgoznak. Gondolja, nem haragudnak meg képviselőtársai,
ha azt nyilatkozza, hogy további támogatásukról biztosítják őket és próbáljanak még többet
tenni annak érdekében, hogy nyugodtan lehessen a városban élni.
Szabó András polgármester elmondja, annak külön örülnek, hogy az elvezénylés az elmúlt időszakban nem volt olyan sok, mint azelőtt. Pl. 2009-ben nagyon sokszor elvezényelték a helyi rendőröket Budapestre különböző biztosításra. Ezt a beszámolóban is pozitívumként említi a Kapitány Úr. Egyszer volt, a Loki meccs és ha ezt tudta volna, elmegy a
meccsre, mert akkor biztonságban érezte volna magát, ha tudja, hogy kunhegyesi rendőrök
biztosítják a rendet.
Megköszöni a képviselőtestület nevében és a lakosság nevében is, hogy jól együttműködik
a rendőrőrs a polgárőrséggel, a lakossággal. A Kapitány Úr többször összehívta őket, polgármesterek is, ahol tájékoztatást kaphattak és úgy gondolja, hogy ez a kapcsolat a jövőben
is gyümölcsöző lesz.
Tokai Lajos felemlíti, kb. másfél évvel ezelőtt felmerült az, hogy esetleg egyszer térfigyelő rendszer kerülne kiépítésre. Amennyiben ez a közeljövőben realizálódna és szakmai
szempontból tanácsot adhatnának, mégis melyek azok a pontok, ahová ezek felkerülhetnének, azt szívesen vennék.
Szabó András polgármester megköszöni a felajánlást, alkalomadtán élni is fognak vele.
Miután további kérdés, hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Kapitány Úr beszámolóját fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a beszámolót egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
62/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület Karcag Városi Rendőrkapitányság vezetőjének a Karcagi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről, ezen belül Kunhegyes város közrendje, közbiztonsága helyzetéről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
A képviselőtestület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, kiemelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fokozása érdekében kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Fejes Zoltán r.alezredes, kapitányságvezető
2. Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
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3. Szabó András polgármester
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Tűzoltóság beszámolóját is áttekinthették a testület tagjai. Van-e kérdés, vélemény.
Nagy Kálmán úgy is, mint a Köztestület Elnöke köszönetet szeretne mondani az itteni
tűzoltóknak és mindazoknak, akik a tűzoltósággal együtt munkálkodnak, hiszen bátran
mernek hozzájuk fordulni, ha problémájuk van és készségesek mindig segíteni. Kéri, hogy
ezt Parancsnok Úr tolmácsolja az állomány felé, hogy ez a köszönet elhangzott.
Mindenképpen meg kell, hogy fogalmazza, mint a Köztestület Elnöke a félelmét. Félelmét
afelől, hogy az elkövetkező időszakban a köztestületnek, amely működteti, fenntartja a
tűzoltóságot, nagyon komoly anyagi problémái lehetnek. Nem elsősorban a központi finanszírozás miatt, hanem tudják jól, több lábon áll a köztestület és a beszámolóban is megjelenítésre került, hogy a Masonitene Kft-nek is üzemi tűzoltósága, amely cég bejelentette,
hogy záros határidőn belül teljes egészében be fog zárni. Nagyon komoly bevételkiesést
fog jelenteni a gyárnak a bezárása. Másrészt van olyan település a felsoroltak között, amelyik rendszeresen elmarad a befizetésekkel, nagy valószínűség szerint ez a település is hamarosan adósságrendezési eljárás alá kerül és ez nagyon komoly nehézségeket jelenthet a
köztestület működésében. Jelen pillanatban nincs ilyen veszély, de azt gondolja jó tudni
azt, hogy a legnagyobb település önkormányzata hogyan álljon és hogy várja az elkövetkezendőt. A Masonite-től egy fix 800 ezer Ft-os hozzájárulás esik ki a bevételből, a bizonytalan önkormányzat pedig több milliós tétel, amit nem tud fizetni. Ráadásul a vakriasztások
nagyrésze onnan fut be, ezzel sok a felesleges kiadás is és még annak a veszélye is fennáll,
hogy a felesleges fényes részeket is lelopják az autóról.
Ezekkel a dolgokkal mindenképpen szembe kell nézni és jó, ha a város önkormányzata
tudatosítja, hogy nagyobb teher is eshet ezáltal rájuk a fenntartást illetően. Vannak olyan
koncepciók is, hogy teljesen átalakítják az országos katasztrófavédelmet és ezáltal a köztestületek, tűzoltóságok helyzete is megváltozhat, de erről konkrét és pontos információjuk
még nincs.
Vincze László alpolgármester elsősorban a Parancsnok Úrnak, illetve a helyi tűzoltóság
személyi állományának szeretne köszönetet mondani abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzat felé, a közalapítvány felé rengeteg munkát végeztek az elmúlt évben is. Nem
tudott olyan kéréssel fordulni hozzájuk, amit elutasítottak volna. Sok problémában segítettek, amihez nekik nem volt felszerelésük, illetve szakértelmük és arra kéri a parancsnok
urat, hogy a jó kapcsolatot ápolva amennyiben lehetőség van, támogassák úgy az önkormányzatot, mint a közalapítvány munkáját.
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Szabó István elmondja, a beszámoló mutatja milyen fontos és sokrétű munkát végeznek a
tűzoltók. Az iskola vonatkozásában is elmondja, valóban nincs olyan dolog, ha segítséget
kérnek, ne segítenének, pl. a balesetveszélyessé vált fák kivágásában, ami nagyon kegyetlen dolog, mert mindig vannak, akik kétségbe vonják, hogy ez jogos-e, vagy sem. Azt is
szeretné megköszönni, hogy nagyon gyermekbarát módon állnak a rendezvényeikhez is. A
bemutatók, amiket a gyermekeknek szerveznek, hatalmas élmény számukra és ezáltal úgy
gondolja jó páran tűzoltók is szeretnének lenni.
Metzinger Ferenc is csatlakozik azokhoz, akik köszönetüket fejezték ki valamilyen okból
feléjük. Intézményüknek is nagyon sok segítséget nyújtottak a viharkár utáni helyreállításban.
Molnár Zoltán megköszöni a méltató szavakat. Azt szeretné kéri, bármelyik irányba mozdul is el a tűzvédelmi koncepció, álljanak ki mellettük. Azt még nem lehet tudni hogyan
lesz, még az országos vezetés sem nyilatkozott erről, de ha egy mód és lehetőség lesz rá,
úgy gondolja, meg fognak maradni. Nem azt a rossz képet tálalták az országos vezetés felé
sem, hogy bármiféle gond lenne. Ezt az időt ki kell várni, majd látják, hogyan tovább, de
mindenképpen a lakosság védelme érdekében a néhány perces vonulási idő nem vethető
össze a karcagi 30-35 perccel.
Szabó András polgármester elmondja, egy nagyon nehéz időszak van mögöttük, a tűzoltóságra is igen komoly feladat hárult a belvíz kapcsán, hisz volt olyan, éjszaka házfal dőlt ki,
el kellett helyezni családokat. Volt olyan, hogy kiégett a szoba, el kellett helyezni családokat. Nem akarja a példákat sorolni, de mindig a tűzoltók voltak az elsők, akiktől segítséget
kértek. A lakosok is ismerik a parancsnok úr telefonszámot, de voltak, akik már rájuk is
kaptak, hívták őket, akár kellett, akár nem. Sokfélék az emberek egy ilyen városban, mindenféle jellemű ember megfordul, lakik köztünk. Vannak olyanok is, akik bosszúságot
akarnak okozni, de nem ez a jellemző, de az ő hangjuk a legnagyobb.
Mindezek mellett megköszöni személyesen is a tűzoltóság személyi állományának, parancsnok úrnak az eddigi munkát és a továbbiakban jó egészséget, jó munkát kíván.
Miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
63/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt
jóváhagyólag elfogadja,
egyúttal a Kunhegyes Város Önkéntes Önkormányzati Köztestület valamennyi
dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett
megelőző és védekezési tevékenységét.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Nagy Kálmán köztestület elnöke
Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a költségvetés módosítását a Pénzügyi, Gazdasági
és Vállalkozásfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a rendelet tervezet elfogadását javasolja.
Szabó András polgármester miután 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 tartózkodás mellett elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2011. (III.29.)
önkormányzati rendeletét
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról.

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült jegyzőkönyv
megállapításairól, javaslat intézkedési terv elfogadására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az Állami Számvevőszék elmúlt év végi vizsgálatáról készült jegyzőkönyv megállapításaira vonatkozó intézkedési tervre vonatkozó javaslatot megtárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, ez a számvevőszéki vizsgálat 2010.
november 2-től 2010. december 24-ig terjedő időszakban történt. A részletekbe menően
mindenfajta, a működéssel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés volt, melynek megállapításaira intézkedési tervet kellett készíteni. Az intézkedési terv tervezetét a bizottság megtárgyalta, ehhez nem volt módosító javaslat és így, ebben a formában a bizottság javasolja
a testületnek az elfogadását.
Szabó András polgármester elmondja, az Állami Számvevőszék a Polgármesteri Hivatalról, illetve a vizsgált témákkal kapcsolatban igen jó véleménnyel volt, de természetesen
adott feladatot is, amit a Képviselőtestületnek meg kell tárgyalni és intézkedni kell.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
64/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
az Állami Számvevőszék javaslatainak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervre.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatok figyelembevételével, az Állami Számvevőszékről
szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az alábbi intézkedési tervet határozza meg:
1. A kötvénybevétel átmenetileg szabad részének befektetésénél az Ötv. 9. §
(3) bekezdésében meghatározott képviselőtestületi hatáskörök átruházására
vonatkozó előírások betartását biztosítja.
jegyző
Felelős:
Határidő:
folyamatos
2. Kezdeményezi, hogy a keretszerződés, az Ötv. 9. § (3) bekezdése és a vagyongazdálkodási rendelet összhangban tartalmazza az értékpapír vételére
– eladására jogosultakat.
Felelős:
jegyző
2011. május 31.
Határidő:
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3. Kezdeményezi, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
kötvénykibocsátás esetén annak indokait és gazdasági megalapozottságát
vizsgálja.
Felelős:
polgármester
Határidő:
folyamatos
4. A költségvetés tervezése során az Áht. 8/C. § (3)-(4) bekezdéseiben előírtak
alapján az előző évről áthúzódó kötelezettségek forrásául szolgáló előző évi
pénzmaradvány igénybevétel megalapozott számításba vételéről gondoskodik.
Felelős:
gazdasági osztályvezető
Határidő:
minden év február 15-ig
5. Gondoskodik az Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtása során arról, hogy az Ötv. 88. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltakat figyelembe véve likvid hitelként csak az éven belül felvett és visszafizetett hiteleket számolják el a könyvviteli nyilvántartásokban.
Felelős:
gazdasági osztályvezető
Határidő:
tárgyév február 15-ig
Elvégzi a likvid hitel éven belüli visszafizetési lehetőségének részletes
vizsgálatát, továbbá annak eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Felelős:
jegyző
Határidő:
háromnegyed éves tájékoztatóhoz kapcsolódóan minden év
november 30-ig
6. Gondoskodik az éves költségvetési rendelettervezet elkészítésekor az európai uniós forrást igénylő projektek, programok esetében:
a. az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján eredeti előirányzatként – a hatályos támogatási szerződésekben foglalt támogatási és felhasználási
ütemezés szerint – a bevételi előirányzatok teljes körű beépítéséről;
b. az Ámr.2 36.§ (1) bekezdés h) és l) pontja alapján éves bontásban a
többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak, valamint elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak teljes körű bemutatásáról.
Felelős:
Határidő:

gazdasági osztályvezető
minden év február 15-ig

7. Gondoskodik az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatai terhére nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások teljes körénél a kedvezményezett nevének és a megvalósítás helyének, valamint az intézmény által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatásoknál a kedvezményezettek nevének, támogatási céljának,
összegének, a megvalósítás helyének a döntés meghozatalát követő hatvanadik napon belüli közzétételéről.
jegyző
Felelős:
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Határidő:

folyamatos

8. Gondoskodik az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
Önkormányzat honlapján – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, valamint szolgáltatás
megrendelésre vonatkozó valamennyi szerződés megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamának, valamint
az említett adatok változásainak a szerződés létrejöttét követő hatvan napon
belüli közzétételéről.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
9. A költségvetés tervezési, beszámolási folyamataira és sajátosságaira tekintettel az Ámr.2 155-156. §-ában foglalt előírások alapján határozza meg a
tervezett saját bevételek, valamint az azok megalapozását szolgáló önkormányzati rendeletek összhangjának felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrzési
feladatokat és gondoskodjon azok dokumentált végrehajtásáról.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
10. Gondoskodik a költségvetés tervezési folyamatoknál a Polgármesteri Hivatal költségvetési javaslatában az előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezésénél a forgatási célú értékpapírok számításba vételéről és a
rövid lejáratú likvid hitelek visszafizetési kötelezettségének figyelembevételéről.
Felelős:
Gazdasági osztályvezető
minden év február 15-ig
Határidő:
11. Meghatározza részletesen az Ámr.2 20. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szervezet ügyrend2-ben a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelősök feladat- és hatáskörét, felelősségi körét, a helyettesítés
rendjét.
Felelős:
Jegyző
Határidő:
2011. május 31.
12. Intézkedik az ellenőrzési nyomvonal kiegészítéséről, hogy tartalmazza melyik belső szabályzatban találhatók részletesen a tevékenységek, feladatok,
valamint határozza meg az egyes tevékenység, feladat elvégzését igazoló
dokumentumok megtalálási helyét a rendszerben az Ámr.2 156. § (2) bekezdésében előírtak és az Ámr.2 155. § (3) bekezdésében hivatkozott, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott „Útmutató az ellenőrzési
nyomvonal kialakításához” módszertan alapján.
Felelős:
jegyző
Határidő:
2011. május 31.
13. A belső ellenőrzés megfelelő szabályozása és működése érdekében
a. kezdeményezi az Ötv. 92. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési terv módosításának a Képviselőtestü-
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let elé terjesztését, figyelemmel a – társulásban ellátott feladatellátás szabályait tartalmazó – Ber. 32/B. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Felelős:
jegyző
Határidő:
2011. május 31.
b. kezdeményezi a Ber. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel,
hogy a Képviselőtestület a hivatali SzMSz-ben határozza meg a belső ellenőrzést végző személy, egység jogállását, feladatait.
Felelős:
jegyző
Határidő:
2011. május 31.
c. kezdeményezi a Ber. 32/B. § (2) bekezdése alapján a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terv összeállítása
során az írásos véleménye figyelembevételi követelményének rögzítését a belső ellenőrzési feladatok társulási szintű ellátásainak szabályait tartalmazó megállapodásban.
Felelős:
Jegyző
Határidő:
2011. május 31.
d. gondoskodik, hogy a belső ellenőrzési vezető a Ber. 23. § (4) bekezdés j) pontja alapján az ellenőrzési programban szerepeltesse az ellenőr megbízólevelének a számát.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
e. intézkedik, hogy a Ber. 12. § b) pontjában, és 32/B. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a belső ellenőrzési vezető a Polgármesteri Hivatalnál biztosítsa az éves ellenőrzési tervben jóváhagyott, a kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített ellenőrzési feladatok megvalósítását.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
f. intézkedik, hogy a Ber. 29. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatok megvalósítására intézkedési terv készüljön.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
14. Tájékoztatja – évente végzett számítások alapján – a Képviselőtestületet az
Önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a
hosszú lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó
tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az Önkormányzat milyen feltételek
biztosítása mellett tudja teljesíteni.
Felelős:
jegyző
Határidő:
éves költségvetéshez kapcsolódóan minden év február 15-ig
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15. Meghatározza az európai uniós források igénybevételével és felhasználásával kapcsolatos önkormányzati szintű feladatokat és ennek érdekében rögzítse:
a. az önkormányzati szintű pályázatkoordinálási feladatait, felelősét, a
pályázatok nyilvántartásának kötelezettségét, módját;
b. a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve döntés-előterjesztési
jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettség
teljesítésének rendjét;
c. a pályázatfigyeléssel, pályázatkészítéssel, valamint a támogatott fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos – feladatellátásra, kapcsolattartásra, információáramlásra, ellenőrzésre, felelősségre – kiterjedő eljárási rendet;
Felelős:
Határidő:

jegyző
2011. május 31.

16. Kiegészíti az érintett köztisztviselők munkaköri leírását – az önkormányzati
szintű belső szabályozás figyelembe vételével – a pályázatok figyelésével,
pályázatkészítéssel, a projektek, programok lebonyolításával kapcsolatos
részletes feladatokat, a lebonyolítást végzők ellenőrzési kötelezettségeivel.
Felelős:
jegyző
Határidő:
2011. május 31.
17. Gondoskodik arról, hogy a külső szervezet pályázatkészítésre való megbízása esetén a szerződés tartalmazza a pályázatkészítő felelősségét a pályázat céljának (számszerűsíthető eredmények, indikátorok) egyértelmű meghatározására vonatkozóan.
Felelős:
jegyző
Határidő:
folyamatos
18. Meghatározza az értékelési szabályzatban az értékelések ellenőrzéséért felelős munkaköröket, valamint egészítse ki az érintett munkaköri leírásokat
ezen feladattal.
jegyző
Felelős:
Határidő:
2011. május 31.
19. Gondoskodik az informatikai feladatok szabályozottságának biztosítása,
belső kontrolljainak működtetése érdekében, hogy a pénzügyi-számviteli
rendszerből lekérhető legyen ellenőrzési lista (napló), minden adathozzáférésről, adatmódosításról, adattörlésről.
Felelős:
jegyző
Határidő:
2011. május 31.
Erről értesülnek:
1. Állami Számvevőszék 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
2. Szabó András polgármester
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Barabás Attila informatikus

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez
kapcsolódó, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlege részére bútor beszerzése tárgyában
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik, a könyvtár gyermekkönyvtár részlegének fejlesztésére vonatkozik.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök elmondja, ez egy 2009-es pályázatnak a része. A pályázat benyújtása konzorciumban történt és Kunhegyes vonatkozásában 500 ezer Ft került elkülönítésre kárpitozott szék és jegyzetlapos szék beszerzésére. Értékhatárt tekintve nem került
közbeszerzés alá, csak három árajánlatos beszerzésről van szó. A három árajánlattevő közül Endrédi Károly ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, mivel ugyanazon összegen belül
több eszközt készít el, mint a többi. Ezért az ő pályázatát javasolja a bizottság elfogadásra
a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
65/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez kapcsolódó, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlege részére bútor beszerzése tárgyában.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – „Zounok projekt II” Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúsági leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai
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könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva című – TÁMOP 3.2.408/1/2009-0069 azonosító számú pályázat keretében a Zsigmond Ferenc
Városi Könyvtár részére az alábbi székeket szerzi be:
Megnevezés
Kárpitozott szék
Jegyzetlapos szék
Összesen:

Mennyiség
(db)
20
20

Kivitelező neve és székhelye:
Teljes bruttó vételár:

Bruttó összeg
(Ft/db)
11.500
13.500

Bruttó mindösszesen (Ft)
230.000
270.000
500.000

Endrédi Károly egyéni vállalkozó
5340 Kunhegyes, Arany János u. 107.
500.000 Ft, azaz: Ötszázezer forint

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a beszerzés
lebonyolításával, az ahhoz szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kisné Veres Edit könyvtárvezető
Szabóné Somody Margit könyvtári munkatárs, pályázat szakmai lebonyolítója
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Nagy András vállalkozó 5340 Kunhegyes, Mirhó-köz 4/b.
10. Endrédi Károly vállalkozó 5340 Kunhegyes, Arany J. u. 107.
11. Kovács Sándorné vállalkozó 5340 Kunhegyes, Petőfi u. 6/a.
12. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2010. évi
szakmai beszámolójának elfogadásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2010. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta.

17
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, a bizottság a szakmai beszámolót
elfogadta és azt tájékoztató jelleggel a képviselőtestület elé terjesztette.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják
el.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
66/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2010. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságnak a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2010. évi szakmai munkájáról szóló
tájékoztatóját
tudomásul vette
azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2010. évben
a közművelődési – kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények
színvonalas lebonyolítása során kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Érintett települések polgármesterei
Szabó István az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke
6. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez
kapcsolódó, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár dokumentum és tartalomszolgáltatás fejlesztése tárgyában
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a TÁMOP pályázathoz kapcsolódik az
előterjesztés a könyvtár dokumentum és tartalomszolgáltatás fejlesztésére vonatkozóan. Az
előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, tekintettel arra, hogy egy pályázat
került benyújtásra, így az E-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., amelynek pályázata
érvényes javasolja a bizottság nyertesnek kihirdetni.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
67/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez kapcsolódó, a Zsigmond
Ferenc Városi Könyvtár dokumentum és tartalomszolgáltatás fejlesztése tárgyában.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) keretében – „Zounok projekt II” Jász-Nagykun-Szolnok Megye
könyvtárainak olvasás-, könyvtárnépszerűsítő projektje, az ifjúsági leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai
könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva című – TÁMOP 3.2.408/1/2009-0069 azonosító számú pályázat keretében a Zsigmond Ferenc
Városi Könyvtár dokumentum és tartalomszolgáltatás fejlesztésére az alábbiakat rendeli meg:
Megnevezés
IKR bevezetése
Retrospektív feldolgozó kliens
Interaktív portál
Digitalizáló kliens beállítása
Összesen:
Szolgáltató neve és székhelye:

Darab
1
1
1
1

Bruttó összeg (Ft)
420.000
192.000
96.000
144.000
852.000

e-Corvina Informatikai Szolgáltató
Kft.

19
1149 Budapest, Angol u. 34.
Teljes bruttó vételi ár:

852.000 Ft
azaz: Nyolcszázötvenkettőezer forint

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges
intézkedések, megrendelések megtételére, dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
6. Szabóné Somody Margit könyvtári munkatárs, pályázat szakmai lebonyolítója
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. 1149 Budapest, Angol u. 34.
11. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola alapító okiratának módosítását
az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, az előterjesztést a bizottság körbe
járta és a módosított alapító okiratot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, véleménye nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:

20
68/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosítására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okirat Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 278/2010. (X.26.) Kt. határozattal kiadott alapító
okiratot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó István igazgató
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Fűtő Georgina ügykezelő

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
feladatok, valamint a Kunhegyesi Városi Bölcsőde és Polgármesteri Hivatal konyha fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szerződéskötésre
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a bölcsőde és konyha, illetve a szociális intézmény Református Egyházközségnek történő átadásáról szól az előterjesztés,
illetve az ehhez kapcsolódó megállapodások és szerződések megkötéséről.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna a szociális intézményhez kapcsolódó megállapodás 2.
pontjának utolsó sorában egy csekély módosítást javasol. Úgy hangzik az előterjesztés
szerint, hogy az ellátás megszűnéséből bármilyen pénzügyi és feladat visszavételi kötelezettség keletkezik, akkor ezeket a meghatározott szolgáltatásokhoz a felmerülő pénzügyi
kötelezettségeket vállalja a tulajdonos. Ez a felmerülő pénzügyi kötelezettség egy kicsit
tágkörű fogalom. Javasolná úgy módosítani, hogy a további működtetés felmerülő pénzügyi költségeit vállalja.
Úgy gondolja, bármely költség felmerülhet a huzavonában, ami később kérdésessé válhat,
ezért javasolja ezt így megfogalmazni.
Barta Ferenc aljegyző kijelenti, hogy a módosítással kapcsolatban törvényességi észrevétele nincs.
Nagy Kálmán az egyház részéről kijelenti, hogy a módosító javaslatot elfogadja.
Szabó András polgármester miután más észrevétel, javaslat nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a szociális intézmény feladatátadását illetően az előterjesztett javaslatot fogadják el a Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna által előterjesztett módosító javaslattal együtt.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
69/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi
Szakmai Egységének fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai
Egységének fenntartói jogáról elfogadott 60/2011. (III.23.) Kt. határozattal
módosított 47/2011. (II.21.) Kt. határozatban elfogadott rendelkezések második
módosításával a szociális és gyermekjóléti feladatok fenntartói jogának átadását akként módosítja, hogy a kezdeményezés időpontjaként az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2011. június 1-ét jelöli meg.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a feladat átadás kapcsán a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő
út 1.) és a Kunhegyesi Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 13.) között létrejövő ellátási szerződést a határozat melléklete
szerint jóváhagyólag tudomásul veszi.
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A Képviselőtestület az ellátási szerződéshez kapcsolódó, Kunhegyes Város
Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.), Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása (5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.) között
megkötendő kiegészítő megállapodást a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselőtestület a feladat átadás-átvétel ügyében a Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, és a Kunhegyesi Református Egyházközség,
mint átvevő között a vagyonnal és az ingóságokkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Erről értesülnek:
1. Pintér Erika, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke 5350 Tiszafüred, Fő út 1.
2. Szabó András polgármester
3. Nagy Kálmán a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkész-elnöke
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Molnár János költségvetési csoportvezető

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bölcsőde és konyha
átadását illetően előterjesztett megállapodás és szerződés tervezeteket fogadják el.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
70/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a
Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Városi
Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogáról szóló határozatban elfogadott rendelkezések módosításával a bölcsődei ellátás és az intéz-
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ményi étkeztetés kiegészítő tevékenység feladatok fenntartói jogának átadását
akként módosítja, hogy a kezdeményezés időpontjaként az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2011. június 1-ét jelöli meg.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a feladat átadás kapcsán a Kunhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és a Kunhegyesi Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.) között létrejövő ellátási szerződést a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselőtestület a feladat átadás-átvétel ügyében a Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos, és a Kunhegyesi Református Egyházközség,
mint átvevő között a vagyonnal és az ingóságokkal kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Nagy Kálmán, a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkész-elnöke
3. Dr.Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Molnár János költségvetési csoportvezető

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött
megállapodás módosítására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási
megállapodása változik. A változások vastagítottan vannak kiszedve.
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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:
71/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Nagykun Hagyományőrző Társulás
működtetésére kötött megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint
elfogadja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Nagykun Hagyományőrző Társulás
működtetésére kötött megállapodást egységes szerkezetben a határozat 2.
számú melléklete szerint
elfogadja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvízű Fürdő 2011. évi
szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriuma
döntött a 2011. évi szezonra vonatkozóan a fürdő belépőjegyárairól. Erről kaptak egy tájékoztatást.
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Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna javasolja, hogy lehetőség szerint lakossági kérésre a
kuratóriumnak javaslatot kellene tenni, hogy a mozgásfogyatékosok és mozgáskorlátozottak esetében további kedvezmények érvényesítésére legyen lehetőség a többi fürdőhöz
viszonyítva. Mozgásfogyatékosnak azt kellene tekinteni, akiről a Magyar Államkincstár
Családtámogatási Osztálya ilyen típusú orvosi bizottság döntése alapján határozatot hozott
és mozgásfogyatékosnak elismerte, illetve támogatja anyagilag. Ebben az esetben egy minimális, 5.000 Ft-os szezonbérletre tenne javaslatot. Ilyen beteg, ilyen állampolgár, aki
egyidejűleg mozgásfogyatékos és gyakorta tudná látogatni a fürdőt sajnos nem sok van.
A másik kör, aki népesebb, ők a mozgássérültek, a háziorvosi hétpontos, döntően
reumathológiai betegségekkel kezelt emberek, akik esetében Berekfürdő, Tiszaörs és a
többi, általa ismert fürdő is szezon előtti bérletvásárlás esetén további kedvezményeket
ismer el. Szeretné javasolni itt is. Úgy gondolja esetükben méltányos lenne, pontosan a
gyógyvízből termálvíz, ásványvízből gyógyvíz minősítés mentén ennek a tarifának a mérséklését kb. 50 %-kal.
Vincze László alpolgármester elmondja, a kuratóriumi ülésen részt vett az önkormányzat
részéről. Lényegében a tavalyi árakhoz viszonyítva minimális emelés a napi jegyben történt és meghagyta a kuratórium a 20 ezer Ft-os kedvezményes szezonbérletet. A 20 ezer
Ft-os szezonbérlet annyira kedvezményesnek számít, hogy a környező települések fürdőit
tekintve ott pl. a mozgáskorlátozottaknak lényegesen magasabb a bérlet díja. A mozgásfogyatékosok részére kedvezmény nyújtását úgy gondolja, valóban át lehet gondolni és le
lehet redukálni 5 ezer Ft-ra, de egyéb esetekben a 20 ezer Ft-os díjat javasolja a továbbiakban is. Azzal egyetért, hogy soknak tűnik, de a többi fürdőt is figyelembe véve úgy gondolja, hogy ezt az árat meg lehet hagyni.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy ez hány főt érinthet.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna csak a saját praxisa vonatkozásában tud nyilatkozni, a
2260 emberből kb. 100 főt érinthet.
Szabó András polgármester válasza, ezt a véleményt a kuratórium felé jelezni fogják és
meg látják, milyen döntést hoznak. A többivel kapcsolatosan nem történt észrevétel. Ezek
alapján kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a kuratórium döntését az előterjesztésben foglaltak alapján vegyék tudomásul.
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
72/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2011. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratóriuma Elnökének a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvizű Fürdő 2011. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal tudomásul veszi
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és az alábbi észrevételt teszi a kuratórium felé:
- mozgásfogyatékosok részére további (javaslat szerint 5.000 Ft-os szezonbérlet) kedvezmények nyújtása
- mozgássérültek részére további (kedvezményes szezonbérlet 50 %-os mérséklése) kedvezmények nyújtása.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratóriuma Elnöke
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat, időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )

13/1. ALATTI:
Szabó András polgármester elmondja, pályázattal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
ellátására Paróczai Dezsővel kötött szerződést az önkormányzat, ennek módosítására van
szükség, ezt tartalmazza az előterjesztés.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
73/2011. (III.29.) 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 műszaki ellenőri feladatok végzésére kötött Megbízási szerződés
1.sz. módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a műszaki ellenőri feladatok végzésére Paróczai
Dezső Ph.D-vel 2010. október 4-én kötött szerződés – mellékletben csatolt –
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Megbízási szerződés módosításához azzal, hogy az eredeti szerződés és az 1.
sz. 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 Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa György 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. Répászky Gabriella törzskari osztályvezető
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

13/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az óvodai intézmény pályázatát
tartalmazza. Kevés a pénz, jó volna több pénzre is pályázni, de muszáj egy kis önmérsékletet is tartani, hogy a kisebb települések is tudjanak pályázni, így Kunhegyes mond le a Dózsa Iskola tornatermének tetőszigeteléséről, mert csak nem mondhatják azt, hogy Tiszagyendát, Tiszaszentimrét, vagy Tomajmonostorát hagyják ki.
Ezért azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy így fogadják el a pályázat benyújtását. Kéri
a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
74/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.
(III.9.) BM. rendelet alapján Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tagintézményeinek
infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról pályázat benyújtásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye tagintézményei infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról szóló pályázatnak a benyújtásával.
2. A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét 2.911.183 Ft-ot
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- Tomajmonostora Község Önkormányzata a Napközi Otthonos Óvoda
(5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.) felújítására a pályázathoz
szükséges önerőt, 1.110.036 Ft-ot, azaz: Egymillió-egyszáztízezerharminchat forintot a 24/2011. (III.22.) Kt. határozatában biztosítja.
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata a Napközi Otthonos Óvoda
(5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 2.) felújítására a pályázathoz szükséges
önerőt, 601.063 Ft-ot, azaz: Hatszázegyezer-hatvanhárom a 37/2011.
(III.28.) Kt. határozatában biztosítja.
- Tiszagyenda Község Önkormányzata a Napközi Otthonos Óvoda (5233
Tiszagyenda, Ady Endre u. 6.) felújítására a pályázathoz szükséges önerőt, 1.200.084 Ft-ot, azaz: Egymillió-kettőszázezer-nyolcvannégy forintot 44/2011. (III.29.) Kt. határozatában biztosítja.
A pályázat megvalósításához szükséges további 26.200.646 Ft, azaz: Huszonhatmillió-kettőszázezer-hatszáznegyvenhat forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete 14. pontja szerinti előirányzatból kerül – sikeres pályázat esetén – fedezetként megteremtésre az alábbiak szerint:
- Tomajmonostora Község Önkormányzata Napközi Otthonos Óvoda
(5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.) pályázatához 9.990.325 Ft
támogatás;
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napközi Otthonos Óvoda (5322
Tiszaszentimre, Rózsa út 2.) pályázatához 5.409.567 Ft támogatás;
- Tiszagyenda Község Önkormányzata Napközi Otthonos Óvoda (5233
Tiszagyenda, Ady Endre út 6.) pályázatához 10.800.754 Ft támogatás.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszaroff Község Önkormányzata Polgármestere
5. Tiszagyenda Község Önkormányzata Polgármestere
6. Szabó István igazgató
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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13/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, ez az előterjesztés is az előző pályázathoz kapcsolódik, az Általános Iskola nyújt be felújításra pályázatot.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
75/2011. (III.29.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.
(III.9.) BM. rendelet alapján Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról
pályázat benyújtásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola Tagintézménye infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról szóló pályázatnak a benyújtásával.
2. A pályázati kiírásnak megfelelően Kunhegyes Város Önkormányzata a Dózsa Tagintézmény tornatermének fűtéskorszerűsítése (5340 Kunhegyes,
Dózsa György u. 38.) pályázatához szükséges önerőt, 504.000 Ft-ot, azaz:
Ötszáznégyezer forintot Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A pályázat megvalósításához szükséges további 2.032.000 Ft, azaz: Kettőmillió-harminckettőezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklete 14. pontja szerinti előirányzatból kerül – sikeres pályázat esetén – fedezetként megteremtésre.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tiszaroff Község Önkormányzata Polgármestere
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5. Tiszagyenda Község Önkormányzata Polgármestere
6. Szabó István igazgató
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, hogy ezzel a képviselőtestület nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 16
órakor bezárja.

Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

B a r t a Ferenc
aljegyző
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Iktatószám: KVÖ/454/13/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2011. március 29-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 8.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
8/2011.

Rendelet tárgya

Kódszám

A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet
módosítása

B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
62/2011.
63/2011.
64/2011.
65/2011.

66/2011.

67/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
az Állami Számvevőszék javaslatainak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervre
a TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez
kapcsolódó, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlege részére bútor beszerzése tárgyában
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2010. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató
tudomásul vételéről
a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0069 azonosító számú projekthez
kapcsolódó, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár dokumentum és tartalomszolgáltatás fejlesztése tárgyában

C7
C2
Z1
A 15

J1

A 15
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68/2011.
69/2011.

70/2011.

71/2011.
72/2011.

73/2011.

74/2011.

75/2011.

a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosítására
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói
jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló
Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal
Konyha fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött
megállapodás módosítására
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2011. évi
szezonra vonatkozó belépőjegyárairól szóló tájékoztató elfogadásáról
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 műszaki ellenőri feladatok végzésére
kötött Megbízási szerződés 1.sz. módosításáról
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.)
BM. rendelet alapján Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról pályázat benyújtásáról
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III.9.)
BM. rendelet alapján Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tagintézményének infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról pályázat benyújtásáról
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