Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. április 19-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, Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Gellén Olivérné könyvvizsgáló, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Szabó Istvánné az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak,
valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 2 fő érdeklődő

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon mind a kilenc önkormányzati képviselő megjelent.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja.
Megkérdezi van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelentés.
Nagy Kálmán egy nagyon fontos pótlásra hívná fel a képviselőtestület figyelmét ebben az
esztendőben a rendezvények tekintetében. Őt magát is hibásnak tartja, mivel többször is
jelen volt azokon az egyeztetéseken, amikor az idei rendezvényeknek a megbeszélése történt és elfelejtette azt, az idén 300 esztendeje annak, hogy Rákóczi rakamazi birtokáról
hazatelepültek a kunhegyesiek 1711-ben. A Rákóczi Szabadságharc idejét ott vészelték át
és több részletben települt vissza a város. A szabadságharc idejére teljes egészében kiürült
a város, rengeteg épület tönkre ment, erről a visszatelepülésről valamilyen módon illenék
megemlékezni. Ez tulajdonképpen egy nagy újrakezdése volt a településnek. Ez nincs
konkrét dátumhoz kötve, több alkalommal zajlott a visszatelepülés. Úgy gondolja, min-

denképpen egy napot rá kellene erre szánni az előttük álló időszakban, akár az őszi időszakban is, hogy legyen idő előkészíteni ezt, akár a Mihály Napi Sokadalomhoz kapcsolva.
Azokat a helytörténettel foglalkozó helybeli embereket, akik ennek a kutatásában már dolgoztak érdemes lenne megszólítani. Talán nem lenne rossz, ha az általános iskolákat és
középiskolákat bevonnák egy olyan szintű tanulmányozásba, hogy erről a néhány esztendőről, amit nem Kunhegyesen töltöttek a kunhegyesiek, visszatelepültek, és megindult az
új élet 300 évvel ezelőtt, valamiféle versenyről is gondoskodnának. Kiírnának azoknak a
diákoknak, akik érdeklődnek, valamiféle házi versenyt. Valami olyan rendezvénnyel megemlékezni, amely méltóvá tenné az új élet kezdetét.
Szabó András polgármester Nagy Kálmán felvetését támogatva javasolja, bízzák meg a
művelődéssel foglalkozó előadót tegyen javaslatot, fogja össze, kérdezze meg azokat, akik
illetékesek, bármilyen javaslatot tehet ennek a megemlékezésnek a programjára. Úgy gondolja, a Mihály Napi Sokadalom megfelelő lenne erre az alkalomra.
Megkérdezi, elfogadja-e a képviselőtestület a javaslatot, hogy bízzák meg a művelődési
előadót, hogy ezt a témát járja körbe, tegyen javaslatot.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
80/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a kunhegyesiek visszatelepülése 300. évfordulójának megünnepléséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Nagy Kálmán önkormányzati képviselő javaslatát támogatva az alábbi döntést hozza:
A Képviselőtestület a szatmári békekötés után, 1711-ben a rácok pusztítása elől
elmenekült kunhegyesiek II. Rákóczi fejedelem Rakamaz környéki birtokáról
való visszatérésének 300. évfordulója alkalmából önkormányzati megemlékezést tart, amelyet az Önkormányzat 2011. évi rendezvény-naptárába a szeptember 24-én tartandó Mihály Napi Sokadalom programsorozatba épít be.
A Képviselőtestület a megemlékezés előkészítésével, a rendezvény lebonyolításának megszervezésével a Polgármesteri Hivatal törzskari csoportját bízza
meg, együttműködve a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménnyel.
A Képviselőtestület megbízza a Polgármesteri Hivatal törzskari csoportját,
hogy a megemlékezés részletes programját, annak költségigényét dolgozza ki
és azt a soron következő ülésen terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő:
Felelős:

2011. május 24.
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
8. Szabó István az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke

Szabó András polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött
meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének
teljesítéséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestületnek támogatásra 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
10/2011. (IV.20.)
önkormányzati rendeletét
a 2010. évi költségvetés teljesítéséről.
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített
beszámolójának elfogadására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az egyszerűsített beszámoló egy másik beszámoló
formailag, hisz a könyvvizsgálónak megfelelő kérdések, táblázatok alapján kell véleményezni egy összevont jogszabály alapján elkészített beszámolót. Ez a beszámoló nem tartalmazza az előzőekben a tagintézményeket, vagy azoknak a településeknek a könyvtárait,
iskoláit, óvodáit, amelyet az előző beszámolóban láttak.
Az egyszerűsített beszámolót is véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság a 2010. évi
gazdálkodásról készített egyszerűsített beszámolót a képviselőtestületnek elfogadásra 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
11/2011. (IV.20.)
önkormányzati rendeletét
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolójáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal 2010. évi ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés került a képviselőtestület elé.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a jelentést fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a jelentést egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
81/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármesternek
Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentését – a mellékelt tartalommal - jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolót kaphatták kézhez. Ez egy nagy anyag, nagy munkát igényelt összefogni.
Miután kérdés, vélemény az előterjesztéshez kapcsolódóan nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a beszámolót hét igenlő szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
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82/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr.Pénzes Tímea
jegyzőnek a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját –
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a,
az alábbi célkitűzések figyelembevételével:
- a tartósan távollévő hivatali dolgozók gyakorlott és képzett munkaerővel
történő pótlása,
- kiemelt feladat a hivatal korszerűsítését további számítógépek, operációs
rendszerek, szoftverek beszerzésével erősíteni,
- folytatni kell a lakossági véleménynyilvánítás dolgozói értékelésbeli szerepét, az ön- és közvetlen vezetői értékelést, a kiemelkedő munkavégzés „jutalmazását” (nem pénzbeli),
- növelni kell az egyes preferált csoportok – képviselők, intézmények, vállalkozók, civil szervezetek – véleményének hatását a munkavégzésre az értékelésben történő részvétellel,
- továbbra is feladat az elért minőségbiztosítási tanúsítvány megőrzése, a
rendszer fejlesztése.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó András polgármester
Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői
Képviselőtestület tagjai

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. I. negyedévi
tevékenységéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, rövid tájékoztatást kaptak a közalapítvány I. negyedéves tevékenységéről.
Szabó József csoportvezető megjegyzi, a tájékoztató első oldalának hatodik sorában egy
elírás történt, „adoptálni” helyett „adaptálni” szó a helyes.
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Egy rövid tájékoztatást adott az I. negyedévről, a következő negyedévekről már hosszabb
beszámolóval készül, mivel a munkák is nőni fognak.
Kontra József elismeri az alapítvány munkáját, viszont ebben az évben is év elejétől azt
tapasztalhatják, hogy főként a belvízvédekezési munkákkal sok probléma volt. Összegezve
úgy ítéli meg, dolgozik mindenki, de ad-hoc alapon, a tervszerűségtől túl messze vannak
ezek a munkálatok. Ebben nem az alapítványt hibáztatja, vezetési felelősséget vél benne.
Nem látja, és ezt interpellációs kérdésben is felvetette, hogy ki irányítja, milyen tervek
alapján és borzasztó sok bosszúságot okoznak saját maguknak. Példaként említi a Nyílt
utcát.
Felháborító volt ez a védekezési módszer. Ebben a tervszerűséget biztosítsa a hivatal vezetése, a közalapítvány vezetése, mert így csak nevetség tárgyát képezik azok az erőfeszítések, amit a szerencsétlen ott dolgozók elviselnek.
Szabó András polgármester szerint ez a hozzászólás is nevetség tárgyát képezi, épp a
Nyílt utcánál a tervező megtervezte hogyan kell ezt lebonyolítani és ennek alapján végezték el a munkát. Természetesen vannak gyors elhárítási munkák is, ott nem lehet tervszerűségről beszélni. Ha jön a víz, azt el kell hárítani. Komoly, nem is kis pénzt fizettek ki a
tervért.
Kontra József megjegyzése, hogy nem ez látszik.
Szabó András polgármester úgy gondolja, jó volna azért, ha utána is néznének a dolgoknak.
Miután más vélemény, 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:
83/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2011. év I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
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HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Karcag Városi Rendőrkapitányság és Kunhegyes Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Karcag Városi Rendőrkapitányság és Kunhegyes Város Önkormányzata között együttműködési megállapodás megkötéséről szól.
Szabó István örömmel olvasta ezt az előterjesztést, mert már az iskolában volt egy ilyen
iskola rendőr program, amely nagyon hasznosnak bizonyult. Részben a gyerekek tájékoztatása szempontjából, nem mindegy ki mondja el azokat a szabályokat, törvényeket és a viselkedés szabályait, ugyanakkor nyilvánvaló a problémás eseteknél is egyszerűen és gyorsan fordulhattak az iskolarendőrökhöz. Támogatja az előterjesztést és várja az iskola rendőröket.
Szabó András polgármester véleménye, hogy ez előre lépést jelent és elég sok olyan dolgot tartalmaz, ami a gyerekek eligazodását segíti.
Miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati
javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
84/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a Karcag Városi Rendőrkapitányság és Kunhegyes Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, hogy az
„Iskola rendőre” országos programban
részt kíván venni.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Karcag Városi
Rendőrkapitányság megállapodás tervezetét jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megállapodás aláírására.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Antal Júlia rendőrszázados, Karcag Városi Rendőrkapitányság
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2011. évi „Parlagfű-mentesítési Alaphoz” történő csatlakozás megerősítéséről és a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról kell dönteni. Minden évben pályázik az önkormányzat, sikerül is nyerni. Bizonyos
hozzájárulást be kell fizetni, de annak többszörösét kapják vissza.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan 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:
85/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2011. évi „Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlakozásról és a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a „Parlagfű-mentesítési Alap”-pal kapcsolatos kezdeményezéssel, a 2011. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz csatlakozni
kíván.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja Kunhegyes Városra eső 10.- Ft/lakos önerő pénzügyi hozzájárulás megfizetését –
77.050,- Ft – és az összegnek 2011. április 22-ig a Megyei Önkormányzat
elkülönített számlájára (11745004-15408002-10220003) történő átutalását.
3. A Képviselőtestület Szabó András polgármestert felhatalmazza, hogy gondoskodjon a pénzügyi hozzájárulás határidőre történő átutalásáról Kunhegyes Város 2011. évi költségvetése terhére.
9

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

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, a Kunhegyesi
Református Egyházközség és Kunhegyes Város Önkormányzata között
fenntartói jog átadására készített szerződések módosításáról
( írásban csatolva )
8/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása, a Kunhegyesi Református Egyházközség és Kunhegyes Város Önkormányzata között fenntartói
jog átadására kötött szerződést módosítani szükséges. A napokban több instrukciót is kaptak a Magyar Államkincstártól, még a mai napon is változtatni kellett rajta, ezért kaptak az
ülést megelőzően egy javított változatot.
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 – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
86/2011. (IV.19.) 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 szóló
69/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai
Egységének fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról szóló
69/2011. (III.29.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi
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Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Felek rögzítik, hogy az átadó társulás fenntartója a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja az alábbiakban felsorolt, Kunhegyes város közigazgatási területén működő szociális intézményeinek (az ellátási szerződés a Kunhegyesi Szakmai Egységre és a Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egysége kunhegyesi telephelyén működő szolgáltatásokra vonatkozik):
1.1 Kunhegyesi Szakmai Egységében működő:
- szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
1.2 Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai Egységében, a Kunhegyes, Kossuth út 106. szám alatti telephelyen működő:
- gyermekjóléti szolgáltatás.
A felsorolt szociális intézmények és szolgáltatási ágak jogszabály szerinti
működési engedéllyel rendelkeznek.”
(1. sz. melléklet)
2. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi
Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés 3. pontjában „az 1.pontban megjelölt
szociális szolgáltatások” szövegrész helyébe „az 1. pontban megjelölt szociális intézmények” szövegrész kerüljön.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi
Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Átadó társulás hozzájárul ahhoz, hogy az átvevő egyházközség a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kivételével az 1. pontban meghatározott feladatokra a normatív állami hozzájárulást megigényelje. A Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontját figyelembe véve családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatokra a normatív állami hozzájárulást az
illetékes önkormányzat jogosult igényelni, amelyre vonatkozóan az önkormányzatok és az egyházközség külön megállapodást köt, amely alapján a
feladatokra igényelt normatív állami hozzájárulás teljes összegét a folyósítást követő 5 napon belül át kell adni az átvevő egyházközségnek.”
(1. sz. melléklet)
4. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi
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Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés 12. pontja negyedik mondata helyébe a
következő szöveg lépjen:
„A felek megállapodnak abban, hogy Szivosné Elek Andrea jogviszonya
megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek a továbbiakban is az
átadó társulást illetik, illetve terhelik addig a mértékig, amely a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításnak és elszámolásának részletes feltételeiről szóló
5/2011. (III.3.) BM rendelet szerinti igénylés által megtérül, az álláshely
megszüntetéssel járó egyéb költségeket Kunhegyes Város Önkormányzata
viseli.”
(1. sz. melléklet)
5. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás (székhely: 5350 Tiszafüred, Fő út 1.) és a Kunhegyesi
Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés záradéka az alábbiak szerint módosul:
„Záradékok:
A fenti ellátási szerződést Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos …………………………. sz. minősített többséggel hozott határozatával
jóváhagyta. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a feladatok Kunhegyesi Református Egyházközség által fenti ellátási megállapodás alapján
történő ellátásához.
Kunhegyes, 2011. …………………………………………
Szabó András
polgármester”
(1. sz. melléklet)
6. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
69/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező ellátási szerződéshez
kapcsolódó, - Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása (5350 Tiszafüred, Fő út 1.), valamint a Kunhegyesi Református Egyházközség (5340
Kunhegyes, Szabadság tér 13.) között megkötött – kiegészítő megállapodás
3. pontja az alábbiak szerint módosuljon, ezzel egyidejűleg a korábbi 3., 4.,
5. pontok számozása 4., 5., 6. pontokra módosul:
„3. Az ellátási szerződésben az átadó társulás hozzájárult ahhoz, hogy az
átvevő egyházközség a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kivételével az ellátási szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokra a normatív
állami hozzájárulást megigényelje. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok
3. pontját figyelembe véve azonban a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokra a normatív állami hozzájárulást Kunhegyes Város Önkormányzata jogosult igényelni. Ezen utóbbi feladatokra igényelt normatív
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állami hozzájárulás teljes összegét az önkormányzat a folyósítást követő 5
napon belül át kell, hogy adja az átvevő Kunhegyesi Református Egyházközségnek.”
(2. sz. melléklet)
7. Kunhegyes Város Önkormányzata jóváhagyólag megerősíti a 69/2011.
(III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – 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.
( 3. sz. melléklet)
8. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodások aláírására.
Erről értesülnek:
1. Pintér Erika Tiszafüred Város Polgármester 5350 Tiszafüred, Fő út 1.
2. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának tagjai
3. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja
4. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar u. 8.
5. Szabó András polgármester
6. Nagy Kálmán, a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkész-elnöke
7. Dr.Pénzes Tímea jegyző
8. Barta Ferenc aljegyző
9. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
12. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
13. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
14. Molnár János költségvetési csoportvezető

8/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, ez a szerződés ugyancsak a Református Egyházközségnek fenntartói jog átadásáról szól a bölcsőde és szociális konyha intézményeket
illetően.
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 – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
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87/2011. (IV.19.) 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
szóló 70/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes Város
Önkormányzata fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
szóló 70/2011. (III.29.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint tulajdonos jóváhagyja, hogy a
70/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező –a Kunhegyes Város
Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és a Kunhegyesi Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság
tér 13.) között létrejövő – ellátási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„1. Felek rögzítik, hogy az átadó önkormányzat fenntartója a Kunhegyes
Város Önkormányzata alábbiakban felsorolt szociális intézményeinek:
- Bölcsődének:
- bölcsődei ellátás
- Szociális ellátást biztosító Konyhának
- intézményi étkeztetés.
A fenti szolgáltatásokat illetően a felsorolt szociális intézmények és szolgáltatási ágak jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.”
(1. sz. melléklet)
2. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint átadó tulajdonos jóváhagyja, hogy
a 70/2011. (III.29.) Kt. határozat mellékletét képező –a Kunhegyes Város
Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és a Kunhegyesi Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság
tér 13.) között létrejövő – ellátási szerződés 2. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„2. Felek rögzítik, hogy az átadó önkormányzat használatában állnak az
alábbi ingatlanok:
- a kunhegyesi ingatlan-nyilvántartásban 255. hrsz. alatt felvett 4344 m2
nagyságú kivett, bölcsőde megnevezésű, a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, természetben a Kunhegyes, Arany János utca 26/A. sz. alatti ingatlan, amelyben a bölcsőde és az intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységet végző szociális ellátást biztosító konyha
látja el a feladatait.”
(1. sz. melléklet)
3. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint átadó jóváhagyja, hogy a 70/2011.
(III.29.) Kt. határozat mellékletét képező –a Kunhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) és a Kunhegyesi
Református Egyházközség (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.)
között létrejövő – ellátási szerződés 3. pontjában „az 1. pontban megjelölt
szociális szolgáltatások” szövegrész helyébe „az 1. pontban megjelölt szociális intézmények” szövegrész kerüljön.
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(1. sz. melléklet)
4. Kunhegyes Város Önkormányzata jóváhagyólag megerősíti a 70/2011.
(III.29.) Kt. határozat mellékletét képező – 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.
( 2. sz. melléklet)
5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodások aláírására.
Erről értesülnek:
1. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar u. 8.
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

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )
9/1. ALATTI:
Szabó András polgármester elmondja, április hónapban kell benyújtani az Önhiki pályázatot, az első lépés, hogy megszavazzák a pályázat benyújtását.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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88/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én: 8.319 fő
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 101.535 ezer Ft összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét
134.747 ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett, és a 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nemzetgazdasági Minisztérium (támogatási igény útján) Budapest
Képviselőtestület tagjai
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

9/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Környezet és Energia Operatív Program keretében a hő és megújuló energia forrásokra vonatkozóan pályázat benyújtását tervezi az önkormányzat. Elnyerhető támogatás 1-50 millió Ft közötti.
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Metzinger Ferenc kérdezi van-e látókörben olyan, ami aktuális és igénybe vehető lenne
valamelyik intézmény részéről. Ez általánosságban egy elvi hozzájárulás az, amiről most
döntenek. Úgy gondolja, hogy igen hasznos dolgokra lehetne itt pályázni és ki is kellene
használni.
Nagy István válaszában elmondja, az előzetes tervek szerint az óvodai konyha és a Dózsa
Iskola meleg víz ellátását szolgálná a napkollektor telepítése az épületen. Ez a beruházás
pár éven belül vissza is hozná az árát a 85 %-os uniós forrásos támogatással. Emellé továbbá lehet igényelni maximum 15 %-ig zöldenergiát támogató alapítvánnyal való kapcsolatot. Így 100 % támogatottságú lehetne a pályázat. A napkollektornak 30-40 év az élettartama, az árát 4-5 éven belül visszahozza és 50-től 90 fokig tud meleg vizet szolgáltatni.
Szabó András polgármester kihangsúlyozza ennél a két intézménynél szeretnék a meleg
víz ellátást ilyen módon megoldani.
Miután más 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:
89/2011. (IV.19.) Kt. h a t á r o z a t,
a Környezet és Energia Operatív Program „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című, KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú kiírásra pályázat benyújtásának elvi támogatásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elviekben egyetért a pályázat benyújtásával a Környezet és Energia Operatív Program
„Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című,
KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú kiírásra.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a benyújtandó pályázat bekerülési költségéről és saját forrásáról a későbbiekben hoz határozatot.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal
kapcsolatban szükséges feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a nyilvános ülésre tervezett munkáját a képviselőtestület elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 20 perckor bezárja.
Kmf.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

Szabó
András
polgármester

Barta
aljegyző
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Ferenc

Iktatószám: KVÖ/454/14/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2011. április 19-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 10.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
10/2011.
11/2011.

Rendelet tárgya

Kódszám

A 2010. évi költségvetés teljesítése
Kunhegyes Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített
beszámolója

B4
B4

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
80/2011.
81/2011.
82/2011.
83/2011.
84/2011.
85/2011.
86/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

a kunhegyesiek visszatelepülése 300. évfordulójának megünnepléséről
a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés
elfogadásáról
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. I. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
a Karcag Városi Rendőrkapitányság és Kunhegyes Város
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére
a 2011. évi „Parlagfű-mentesítési Alap”-hoz történő csatlakozásról és a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói

J1
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87/2011.

88/2011.
89/2011.

jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról szóló
69/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Városi Bölcsőde és a Polgármesteri Hivatal konyha
fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról
szóló 70/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
a Környezet és Energia Operatív Program „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című,
KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú kiírásra pályázat benyújtásának elvi támogatásáról
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