Jegyz könyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete 2011. május 24-én
megtartott nyilvános ülésér l.
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 képvisel k.
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyz , Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet , Csehné Köteles Rozália bels ellen r, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezet , Szabó György a Városi Gyámhivatal vezet je, Barta Jen a
Városi Építési Hivatal vezet je, Répászky Gabriella törzskari csoportvezet , Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet , Bibókné Simon Mária
kiskincstári csoportvezet , Földi Zsuzsanna vezet -tanácsos, Bodó István
f munkatárs, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
intézményvezet je, Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közm vel dési Intézmény igazgatója, Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezet je, Richter Sándor a JászNagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked en Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezet je, Fehér Andrásné a Jász-NagykunSzolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked en Közhasznú
Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, Nagyné László Erzsébet a PRIV-INVEST
Budapest Kft. ügyvezet je, Fenyvesi Bea a PRIV-INVEST Budapest Kft.
munkatársa tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit
jegyz könyvvezet és 3 f érdekl d .


Szabó András polgármester köszönti a képvisel testületi ülésen megjelent önkormányzati
képvisel ket, meghívott jelenlév ket.
Megállapítja, hogy a képvisel testület ülése határozatképes, az ülésen mind a kilenc önkormányzati képvisel megjelent.
A képvisel testület nyilvános ülését 15.00 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képvisel testület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg az alábbi módosítással:
Javasolja a zárt ülés 1. napirendi pontját els ként megtartani, tekintettel a PRIV-INVEST
Kft. jelenlév képvisel ire. Ezt követ en kezdenék meg a nyilvános ülés megtartását, ahol
a napirendet illet en az alábbi módosítási javaslatot teszi:

-

a 2. napirendi pont, valamint a zárt ülés 3. napirendi pontja a Jász-NagykunSzolnok Megyei Egészségügyi Szolgáltató Kiemelked en Közhasznú Nonprofit
Kft. taggy lése keretében kerül megtárgyalásra,
- A 18. napirendi pontok között a sorrendiség változna, a 18/1. napirendi pontot követné a 18/5. napirendi pont, majd ezt követ en a 18/2. napirendi pont, utána a
18/6. napirendi pont kerülne tárgyalásra, majd azt a 18/3. napirendi pont követné,
- a zárt ülés 8. napirendi pontja nem kerül megtárgyalásra, mivel az értékesítésre
meghirdetett telkek vételére értékelhet ajánlat nem érkezett.
Kéri a képvisel testület tagjait, hogy a napirendi javaslatot a fentiekben ismertetett
módosítással fogadják el.


A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a napirendi javaslatot a fentiekben ismertetett
módosítással együtt egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester bejelenti, hogy az elfogadott napirend szerint els ként zárt
ülés megtartására kerül sor. Kéri a meghívott megjelenteket, illetve érdekl d ket, hogy a
zárt ülés idejére a tanácskozó termet hagyják el.

Szabó András polgármester a zárt ülést követ en megállapítja, hogy a képvisel testület
határozatképes, azon mind a kilenc önkormányzat képvisel jelen van.
A képvisel testület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor ismételten megnyitja.
Els ként interpellációs kérdések, közérdek bejelentések tételére ad lehet séget.


Kontra József több kérdést kíván feltenni.
Többen megkeresték azzal, hogy a strandfürd melletti buszváróban pillanatnyilag nincs
ül pad. Ebben kérné a segítséget.
A Kolbászszék és Mikes utca sarkán lév ház ügyében az ott lakó szomszédok már felvették a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatallal. Ebben ismételten kérnek hathatós segítséget.
Elviselhetetlen, t rhetetlen közállapotok vannak, rágcsáló elszaporodástól kezdve és ház
magasságú trágya, ami a szomszédot közvetlenül is irritálja.
Nincs olyan hét, amikor ne vet dne fel a szennyvízcsatorna hálózat b vítésének folytatása.
Ebben a témában van-e valami új információ, hogy mikor indul. A Beseny utca lakói kimondottan aggódnak, hogy a befizetett pénzükkel mi lesz, mert olyan értesülést kaptak,
hogy ott nincs is tervezve.
Érdekl dik, milyen stádiumban van a könyvvizsgáló által felemlített bels ellen ri vizsgálat a tornacsarnok beruházás tárgyában.
Van-e el relépés, illetve új információ a kínaiakkal kapcsolatban.
A Kunhegyesi Híradó címlapján a polgármester nyilatkozik a Kossuth Tagintézménybe
iratkozók számát illet en, 10 f ben határozta meg. Véleménye szerint ez nem fedi a valóságot.
A következ felvetése inkább humoros. Néhányan személyes felajánlást tettek egy olyan
tabló készítésére, amelyen a valóban ott tanító pedagógusok mindegyike szerepel, aki érintett volt az oktatás-nevelésben. Kérdésre válaszolva elmondja, konkrétan valaki lemaradt a
tablóról, egy olyan személy, akinek illet volna, hogy ott legyen. Ezt humorosan felajánlották, ha nem telik egy olyan méret tablóra, hogy mindenki ráférjen, akkor segítenek ebben.




Szabó András polgármester a feltett kérdésekre az alábbiakban adja meg válaszát:
A buszváróval kapcsolatban felvetett kérést megnézik, nem gondolja, hogy olyan dolog,
hogy azt ne lehessen megcsinálni.

Nagy Kálmán megkérdezi, ez nincs benne abban a fejlesztésben, ami a buszvárókra irányul.
Vincze László alpolgármester válasza, hogy nincs, csak a Cserepes el tt lév két buszmegállót érinti.
Szabó András polgármester folytatja a válaszadást: A Kolbászszék és Mikes út sarkán
lév ingatlannal elég sok a probléma. Felhívja Szabó József figyelmét, hogy nézzék meg,
mit tudnak tenni.
A szennyvízcsatorna hálózattal kapcsolatban most válaszoltak a minisztériumból, hogy a
pályázatot érint en júniusban lesz a döntés. Ez két forrásból is meg lett er sítve. Meg lehet
nyugtatni mindazokat, akik hozzájuk fordulnak, ez a legújabb információ. Garanciát semmire nem tud vállalni, de jelenleg ez az információ áll írásban rendelkezésre.
Kérdés volt milyen stádiumban van a tornateremmel kapcsolatos bels ellen ri vizsgálat.
Válaszként elmondja, a beruházás most fejez dött be, a bels ellen ri vizsgálatot is akkor
tudják befejezni, amikor lezárul a tornaterem projektje, de még vannak folyamatban kifizetések, hiánypótlás, egyéb dolgok.
A kínai beruházóval kapcsolatban elmondja, az Ady úti iskola épületében a tojásel készítés folyik, az általuk az önkormányzattól megvásárolt területet már visszavették,
ahol a beruházás lett volna. Sajnos a kínai nagyon beteg, megm tötték, azonban a m tét
nem úgy sikerült, ahogy várták volna, most hazavitték Franciaországba. A terület visszavételér l gyorsan intézkedtek, nehogy az APEH vagy más elvigye, mert tartozása lesz. A
telek már az önkormányzat nevén van.
A beiratkozással kapcsolatban elmondja, ha neki már nem hisz, itt van a vezet óvón és
kéri, mondja el írásban hány szül jelezte el zetesen, hogy a Kossuth Iskolába kívánja
íratni gyermekét. Egyébként teljes mértékben bevált a prognózis. Megkérdezi Szabó Istvántól, hányan jelentkeztek els osztályba az általános iskolában.




Szabó István válasza, készült erre a kérdésre, itt van nála a beiratkozott els sök névsora és
az el zetes felmérések alapján készült nyilatkozatok. A beiratkozásnál 14-n iratkoztak a
Kossuthba, összesen 44 els s jelezte beiratkozását.
Szabó András polgármester folytatja a választ, 29-n iratkoztak a Dózsába, 10-n a Kossuthba.
Fábián-Major Anikó óvodavezet elmondja, novemberben történt egy általános felmérés
arról, hogy a nagycsoportos korú gyermekek el reláthatólag hová fognak iskolába jelentkezni. Ez alapján jött az ki, amit a polgármester úr is mondott, hogy 10 f a Kossuth tagintézményt jelölte meg, a Dózsa tagintézményt 29, a Református Iskolát 28 f .
Szabó András polgármester elmondja, ideterjesztette volna a képvisel testület elé az
egész névsort, de úgy tájékoztatták, hogy ez személyiségi jogokat sért, ezért nem lehetett
ezt megtenni. Azon lehet vitatkozni, de meggy z dése, igaza volt, hogy így csinálták, mert
lehetett volna úgy is, hogy beíratják a Kossuthba és kiderült 10 f vel mégsem lehet osztályt indítani, vigyék át a Dózsába. Melyik jelentett volna a szül knek nagyobb gondot.
Amikor tartották az összevont szül i értekezletet, amire az összes els s szül meg volt
híva, elmagyarázták mi a helyzet, kérdéseket tettek fel, de senki nem tett ellenvetést.

Kontra József megjegyzi, ezeket már mind hallották, azt is, amit a vezet óvón elmondott, itt konkrétan arról van szó, konkrétan Vas Elekné osztályába hány gyermek iratkozott
be. Tudomása szerint nem 10.
Szabó András polgármester válasza, hogy a Dózsa Tagintézménybe iratkoztak be. Ott kell
kialakítani két osztályt.
Kontra József válasza, nem volt más lehet ségük.
Szabó András polgármester biztos abban, hogy az igazgató úr meg fogja találni a megoldást arra, hogy ne 10 legyen és ne 29 az osztálylétszám.
Kontra József köszöni, de nem fogadja el a választ.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna úgy gondolja a beiskolázások körül egyszer a jelenlegi
helyzett l függetlenül is rendet kell tenni. Abban a tekintetben, hogy a kötelez alapfokú
oktatás akár állami, akár egyházi nem köthet felvételi rendszerhez, különösebb el zetes
adatközlésekhez sem. Ez lehet séget jelent adott esetben egyfajta min ségi rosta m ködtetésére. Ott húzom meg a létszámkeretet, ahol úgy érzem, tanulmányi szintjében különösebb
gond, probléma, fejleszt munka nélkül tud foglalkozni egy osztállyal. Az el zetes szelekciónak megállapodás szintjén és a far play elvén véget kellene vetni. Ez úgy gondolja, gyereknek, szül nek, városnak, egyháznak elfogadható álláspontnak kellene lenni.
Azzal a kialakult helyzettel, hogy jelenleg a speciális iskola nem költözik, külön helyigényt
nem jelent, s ahol látják, nincs els osztály, utána második sem lesz és azzal, hogy a Dózsa
Tagintézményben a napközis foglalkoztatást megnyugtató módon nem sikerül megoldani,
hiszen íróasztal, pad sincs minden napközis gyereknek mégiscsak el kellene gondolkodni a
két iskola egy-egy els osztályán. Úgy gondolja, ez még nyitva hagyható kérdés és változatlanul úgy gondolja, ha két osztályt akkreditál az egységes iskola Dózsa Tagintézményébe, akkor a szül nek nincs más lehet sége, mint az egyébként oda kijelölt Kossuthos tanárt
választja, ha neki személy szerint ez a kedvez bb. De a beiratkozás létszáma ismeretei
szerint valóban nem 10 és 14 f a volt Kossuthos nevel höz. Az el zetes tájékozódás lehetett ilyen szint , nekik eltér volt ett l az ismeretük. 17 emberr l tudtak úgy, hogy az induló húszas létszámból 3 szül azonnal jelezte, amikor kiderült, hogy csak a Dózsába indulhat els osztály, hogy a Református Iskolába íratja a gyermekét.
Tehát valamilyen szinten a beiratkozásokat a városban rendbe kellene tenni azzal a fajta
közmegegyezéssel, hogy egyházi és állami közötti választási lehet ségében mindenki azonos eséllyel élhessen. Ezzel nem lesz szegényebb a város.




Szabó András polgármester köszöni a véleményt. A ballagási tablóval kapcsolatban megkéri Metzinger Ferencet, válaszoljon.
Metzinger Ferenc azt tudja mondani, eddig is, ezután is minden tettének és nyilatkozatának vállalja a következményeit. Nemcsak jog szerint jár így el, hanem etikailag is. E pillanatban fogalma nincs mir l van szó. Azt kéri, nevezze meg kinek és milyen utasítást adhatott arra vonatkozóan, hogy nem kerülhet fel valaki a tablóra, mert úgy gondolja, méltatlan
hozzá, hogy így félre tájékoztatják, mert ilyen nem történt. Azt kéri, most mondja meg
Kontra József képvisel , ki az, akinek utasítást adott, hogy valaki nem kerülhet fel, vagy
nincs hely a tablón. Elképzelhetetlennek tartja, hogy ez el fordulhatott volna bármikor is.
A tablókat mindig az osztályuk saját maguk készíttetik, az elképzelésük szerint, soha

nem szól bele senki. Lehet, hogy az osztályf nök valamilyen szinten, de hogy nincsen
hely, nem kerülhet fel valaki, erre vonatkozóan senkit nem utasított.
Kontra József megfordítja a kérdést. Senkit nem vádolt azzal, hogy valaki, akár igazgató,
akár egy osztályf nök valakinek parancsot adott, hogy az a személy, konkrétan Kunné Piroska ne kerüljön fel a tablóra. Csak annyit tudott, hogy nem került fel. Azért is tette fel
ilyen humorosan a kérdést, amiben véleménye szerint semmi sért nincs, hisz eddig sem
voltak olyan viszonyba, hogy gy lölködjenek. Ez után sem akarja, hogy úgy legyen. Ez
lehet egy osztályf nök, vagy bárki részér l egy hiba, de nagyon nagy figyelmetlenségnek
tartják. Ezért is adta el ilyen formában.


Metzinger Ferenc ezt így már helyesebbnek tartja, részér l is jobban érthet . Nem tudja
melyik osztály volt, de továbbra is azt tudja mondani, az osztályok saját maguk döntik el,
kit tesznek fel a tablóra, azt hogyan képzelik el.
Szabó András polgármester ezt a témát lezárja. Miután minden kérdésre válaszoltak, javasolja a napirend szerint folytassák munkájukat.

ELS

NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. évi tevékenységér l
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Szabó József csoportvezet a képvisel testület
döntése alapján minden negyedévben beszámol a közalapítvány tevékenységér l. Most az
éves pénzügyi beszámolót kapták meg a képvisel testület tagjait, amely reális képet ad a
tevékenységükr l.
Miután a beszámolóhoz kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület
tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
105/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. évi közhasznú egyszer sített beszámolójáról.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. évi tevékenységér l szóló pénzügyi tájékoztatót
e l f o g a d j a.

A Képvisel testület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, felügyel bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezet knek a feladatok zökken mentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységükért.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imre Péter, a kuratórium elnöke
Kuratórium tagjai
Felügyel Bizottság tagjai
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Tóthné Heged s Mária könyvvizsgáló
Szabó József csoportvezet
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet


HARMADIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a civil szervezetek részér l 16 pályázat érkezett be,
a beérkezett pályázatokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képvisel testület tagjait, hogy a bizottság a rendelkezésre álló keretösszeget felosztotta az alábbiak szerint:
Nagycsaládosok Egyesülete 20 ezer Ft, Hagyomány rz Néptánccsoport 30 ezer Ft, Gimnázium Diákönkormányzata 30 ezer Ft, TTKT Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egysége 30 ezer Ft, Római Katolikus Egyházközség 20 ezer Ft, Kunhegyesiek
Baráti Köre 30 ezer Ft, Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány 30 ezer
Ft, Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 50 ezer Ft, Kunhegyesi Óvodás Gyermekekért
Alapítvány 40 ezer Ft, Általános Iskola Kossuth Tagintézménye Diákönkormányzata 60
ezer Ft, Városi Nyugdíjasklub 30 ezer Ft, Hagyomány rz Egyesület 20 ezer Ft,
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 20 ezer Ft, Általános Iskola Dózsa
Tagintézmény Zöld Szív Csoportja 60 ezer Ft, Polgár rség 100 ezer Ft és a Mozgássérültek Egyesülete 30 ezer Ft.
Tájékoztatja a képvisel ket, hogy az elmúlt évben 1.128 ezer Ft keretösszeg állt rendelkezésre erre a célra, ebben az évben 600 ezer Ft, ezért a pályázók szinte a felét kaphatták az
elmúlt évinek. Sajnos most ennyit tudtak szétosztani, holott nagyon sok szép cél van megfogalmazva a pályázatokban. Egy dolog lehet még, ha valamelyik szervezet úgy dönt, hogy
ebb l az összegb l nem tudja megvalósítani a tervezett programot, akkor azt újból felosztja
a testület.

A bizottság a fentiekben ismertetett összegben kéri a javaslatot elfogadni.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát
fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
106/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek 2011. évi támogatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a 20/2005. (VII.13.)
önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek
2011. évi tevékenységének támogatása – pályázat felhívása szerint, a pályázó
kunhegyesi civil szervezetek munkájának el segítésére, a település közösségi
feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 2011. évi támogatási keretét az
alábbiak szerint osztja fel:

Pályázó
Nagycsaládosok Egyesülete Kunhegyesi Csoportja
Hagyomány rz Néptánccsoport
JNSZ Megyei Nagy László Szakképz Iskola, Gimnázium
és Kollégium Diákönkormányzata
Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egysége
Római Katolikus Egyházközség
Kunhegyesiek Baráti Köre
Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
Kunhegyesi Óvodás Gyermekekért Alapítvány
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Kossuth Tagintézmény Diákönkormányzata
Városi Nyugdíjasklub
Hagyomány rz Egyesület
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola – Dózsa Tagintézmény Zöld Szív
csoportja
Kunhegyes Város B nmegel zési, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi Egyesület
Mozgássérültek JNSZ Megyei Szervezete Kunhegyesi Csoportja

2011. évben kapott támogatás
(Ft)
20.000
30.000
30.000
30.000
20.000
30.000
30.000
50.000
40.000



60.000
30.000
20.000
20.000





60.000
100.000
30.000

A Képvisel testület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett
városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerz dések megkötésére.
Felel s:
Határid :

Szabó András polgármester
szerz déskötés, finanszírozás 2011. évben folyamatos,
végs határid : 2011. december 31.

Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Csehné Köteles Rozália bels ellen r












NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a gyermekvédelem 2010. évi helyzetér l Kunhegyes városában
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a gyámhivatal vezet jének összefogásával elkészült a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a beszámolót fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a beszámolót egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
107/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat m ködésér l.


Kunhegyes Város Önkormányzata Képvisel testülete a gyermekek védelmér l
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a alapján az
önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat m ködésér l szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag


e l f o g a d j a.
A képvisel testület megállapította, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel
összefügg kötelezettségeit teljesítette:

-

-

-

-

biztosította a jogosultaknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a
rendkívüli és kiegészít gyermekvédelmi, valamint az óvodáztatási támogatást,
közrem ködött az iskoláztatási támogatással kapcsolatban,
fenntartotta a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézményt, a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményeket (bölcs de, óvodai és iskolai
napközi otthon),
m ködtette a gyermekek átmeneti gondozására szolgáló helyettes szül i hálózatot. A helyettes szül k és a fér helyek rendelkezésre állnak, a lehet ség
adott az átmeneti gondozásra.
a gyámügyi igazgatási feladatokat a jogszabályoknak megfelel keretek között látja el a városban jegyz i hatáskörben dolgozó ügyintéz és a Városi
Gyámhivatal.




A képvisel testület a településen a gyermekvédelem helyzetét a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelel nek, átlagosnak értékeli.
Err l értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyz
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 5000 Szolnok,
Ady E. u. 35-37.
4. Szabó György a Városi Gyámhivatal vezet je
5. Lengyel Andorné a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Központja Gyermekjóléti Szolgálat vezet je
6. Barta Ferenc aljegyz
7. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezet

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település szociális és egészségügyi helyzetér l
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a város szociális és egészségügyi helyzetér l Molnár Szilvia osztályvezet és Répászky Gabriella csoportvezet készített egy tartalmas, átfogó jelentést, amelyet az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság véleményezett.
Szabó István elnök tájékoztatja a képvisel ket, hogy a bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt a képvisel testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület
tagjait, hogy a jelentést fogadják el.

A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a jelentést hét igenl szavazattal, két tartózkodás
mellett elfogadja a következ határozatával:
108/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetér l szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete megtárgyalta és a beterjesztett formában a település szociális és egészségügyi helyzetér l, a szociális ellátásokról készített beszámolót
elfogadja.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
A képvisel testület tagjai
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központja
Kunhegyesi Szakmai Egysége
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
tagjai
Molnár Szilvia igazgatási osztályvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
F t Georgina ügyintéz


HATODIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában m köd
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítható csoportok számának meghatározására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a 2011/2012. tanévben indítható csoportok számáról kell dönteni. Az el terjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az el terjesztést megtárgyalta
és azt elfogadásra javasolja, azonban a kiadott anyagban egy pontosítás szükséges, ugyanis
pontatlanul lettek a kunhegyesi óvodák létszámadatai megadva, a táblázat két oszlopa fel-

cserélésre került. Ennek alapján Hajnal óvoda 54 f , Garay Óvoda 71 f , Kossuth Óvoda
77 f , Zádor Óvoda 77 f , összesen: 279 f .
Ezzel a változtatással a bizottság a javaslatot elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület
tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot hét igenl szavazattal, két nemleges
szavazat ellenében elfogadja a következ határozatával:
109/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában m köd alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben indítandó csoportok számának meghatározására.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a fenntartásában álló
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben a következ csoportok indítását engedélyezi:
a.) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye:
Kunhegyes
- Garay Óvoda:
3 csoport,
- Kossuth Óvoda:
3 csoport,
- Hajnal Óvoda:
2 csoport,
- Zádor Óvoda:
3 csoport,
Intézményi szinten összesen:

24 f
26 f
27 f
26 f

/csoport
/csoport
/csoport
/csoport

71 f
77 f
54 f
77 f
279 f

Tiszaroff

3 csoport,

21 f /csoport

64 f

Tiszaszentimre

3 csoport,

20 f /csoport

62 f

Tomajmonostora

2 csoport,

20 f /csoport

39 f

Tiszagyenda

1 csoport,

30 f /csoport

30 f

b.) Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és
Szakiskola:
A beíratott tanulói létszám alapján az els évfolyamon 4 osztályt indíthat.
- Kunhegyesi Dózsa Úti Tagintézményben
2 osztályt,
- Tiszagyendai Tagintézményben
1 osztályt,
- Tiszaroffi Tagintézményben
1 osztályt.
A Kunhegyesi tagintézményekben indítható napközis csoportok száma: 3, Tiszagyendán 1, Tiszaroffon 3.
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2011/2012-es tanévben a belép csoportok
gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi minden in-

tézményben. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezet je fegyelmi felel sséggel tartozik.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Pisók István Tiszagyenda polgármestere
Balogh Henrietta Tiszagyenda jegyz je
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere
Vankóné Jekli Anikó Tiszaroff jegyz je
Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezet je
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
10. F t Georgina ügykezel




HETEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, a Kunhegyesi
Református Egyházközség és Kunhegyes Város Önkormányzata között
fenntartói jog átadására készített szerz dések elfogadó határozatainak
visszavonására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Református Egyházközségnek a fenntartói jog
átadásáról döntöttek a szociális intézmény, a bölcs de és konyha esetében. Elég sokat dolgoztak ezzel az egyház és önkormányzat szakemberei is. Sajnos nem jött össze, mivel elég
komoly feltételeket szabtak akár az épületekkel kapcsolatban, akár a személyzettel kapcsolatban. Az önkormányzatnak a m ködési engedélye megvan, mivel az egyház új m ködtet lenne, más feltételeket szabtak, mivel id közben a törvény is változott és ezért hiúsult
meg az átadás.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy az el terjesztett
határozati javaslatot fogadják el.




A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
110/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, a Kunhegyesi Református Egyházközség és
Kunhegyes Város Önkormányzata között fenntartói jog átadására készített szerz dések
elfogadó határozatainak visszavonására.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, továbbá Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Szociális Szolgáltató Központ Kunhegyesi Szakmai Egysége, a Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Egység Kunhegyesi telephelye, a Bölcs de és a
szociális ellátást biztosító Konyha intézmények fenntartói jogának a
Kunhegyesi Református Egyházközség részére történ átadásának határozatait:
-

-

-

-

-

-

-

47/2011. (II.21.) Kt. határozat a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogáról szóló elvi állásfoglalásról;
60/2011. (III.23.) Kt. határozat a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogáról szóló 47/2011. (II.21.) Kt. határozattal elfogadott elvi állásfoglalás módosításáról;
61/2011. (III.23.) Kt. határozat a Kunhegyesi Városi Bölcs de és a Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogáról szóló elvi állásfoglalásról;
69/2011. (III.29.) Kt. határozat és mellékletei a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról;
70/2011. (III.29.) Kt. határozat és mellékletei a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Városi Bölcs de és a Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról;
86/2011. (IV.19.) Kt. határozat és mellékletei a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységének fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról szóló
69/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról;
87/2011. (IV.19.) Kt. határozat és mellékletei a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Városi Bölcs de és a Polgármesteri Hivatal Konyha fenntartói jogával kapcsolatos megállapodások elfogadásáról szóló 70/2011. (III.29.) Kt. határozat módosításáról;
99/2011. (V.03.) Kt. határozat a Bölcs de és a szociálist ellátást biztosító
Konyha ellátási szerz désének, valamint a vagyonnal és az ingóságokkal
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekr l szóló Megállapodás 1. számú
módosításáról
hatályon kívül helyezi.

A Képvisel testület felkéri Szabó András polgármestert, hogy az önkormányzat döntését az érintett intézmények tudomására hozza.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Pintér Erika Tiszafüred Város Polgármestere 5350 Tiszafüred, F u. 1.
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának tagjai
Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar u. 8.
Nagy Kálmán, a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkész-elnöke
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz

8. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezet
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
12. Csehné Köteles Rozália bels ellen r
13. Molnár János költségvetési csoportvezet

Szabó András polgármester a döntést követ en meg kívánja jegyezni, végül is a városnak
egyenl re nem kerül többe egyik intézmény sem. Ugyanis szociális vonalon a kistérség 10
millió forinttal tartozik a városnak. A bölcs dében jelenleg három f vel kevesebben dolgoznak, ketten önként távoztak, egy f pedig leépítésre került, így itt is ezzel a ráfizetés
jelent sen lecsökkent az el z évhez képest.

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés alapító okiratok módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az intézmények esetében minden változtatásnál az
alapító okiratot módosítani kell, ez történt meg az általános iskola és a polgármesteri hivatal esetében. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
az el terjesztést véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képvisel testületet, a bizottság az el terjesztést megtárgyalta és az el terjesztésben szerepl mindkét határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület
tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal – min sített többséggel - elfogadja a következ határozatával:
111/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

2. A Képvisel testület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidej leg hatályon
kívül helyezi a 93/2011. (V.03.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okiratait.


3. A Képvisel testület kötelez érvénnyel el írja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megfelel en az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
Felel s:
jegyz
Határid : 2011. június 30.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Csehné Köteles Rozália bels ellen r

Szabó András polgármester kéri a képvisel testület tagjait, hogy az általános iskola alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal – min sített többséggel – elfogadja a következ határozatával:
112/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.


1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete jóváhagyja Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és
Szakiskola alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.


2. A Képvisel testület jóváhagyja Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidej leg hatályon kívül helyezi a 68/2011.
(III.29.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okiratait.




3. A Képvisel testület kötelez érvénnyel el írja, hogy a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának megfelel en az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.


Felel s:
Határid :

igazgató
2011. június 30.

Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Csehné Köteles Rozália bels ellen r


KILENCEDIK NAPIRENDIP PONT:
El terjesztés az Ilosvai Varga István Városi M vel dési Központ tagintézmény tervezett nyári m ködésér l
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Városi M vel dési Központ nyári zárva tartásáról van szó. Szeretnének július 18-tól augusztus 7-ig zárt tartani, ezt vagy engedélyezi a
képvisel testület, vagy nem.
Az el terjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.


Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az el terjesztést megtárgyalta
és a határozati javaslatok közül az „A” változat elfogadását javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület
tagjait, hogy az „A” határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
113/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
az Ilosvai Varga István Városi M vel dési Központ tagintézmény tervezett nyári m ködésér l.




Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a fenntartásában m köd Ilosvai Varga István Városi M vel dési Központ tagintézmény nyári bezárását az alábbiak szerint




engedélyezi:
Az intézmény 2011. július 18 – augusztus 7-ig zárva tart, a dolgozók igény szerint ügyeletet látnak el.
A feladatok ellátásáért a fenti id tartamban is az intézmény vezet je felel s.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
Földi Zsuzsanna vezet -tanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola szakiskolai képzésének elhelyezésér l
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskolában a szakiskolai képzés elhelyezésér l készült az el terjesztés, amelyet az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezett. Kérdezi, mi volt a bizottság véleménye.
Szabó István elnök tájékoztatja képvisel társait, hogy a bizottság az el terjesztett határozati javaslatot a képvisel testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot
fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot hét igenl szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadja a következ határozatával:
114/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola szakiskolai képzésének elhelyezésér l rendelkez képvisel testületi határozatok módosításáról.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény és Szakiskola szakiskolai
képzésének elhelyezésér l rendelkez képvisel testületi határozatokat az alábbiak szerint módosítja:


1. Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójáról
szóló 330/2010. (XII.15.) Kt. határozat 10.) pontja d.) alpontjában foglalt
„d) A szakiskolai képzés számára gazdaságossági okok miatt a Kossuth Úti
Általános Iskola és Szakiskola szabad tantermeiben kell biztosítani a helyet
2011. szeptember 1-t l.
Feladat: Egyeztetés a nevel testülettel, szakszervezettel és egyéb érintettel
Felel s:
intézményvezet
Határid :
2011. augusztus 1.
Gondoskodni kell a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal (5340
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 84.) kötött együttm ködési megállapodás
id ben történ felmondásáról.
Felel s:
polgármester
Határid : 2011. január 31.”


szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„d) A szakiskolai képzés számára gazdaságossági okok miatt a Kossuth Úti
Általános Iskola és Szakiskola szabad tantermeiben kell biztosítani a helyet 2012. szeptember 1-t l.
Feladat: Egyeztetés a nevel testülettel, szakszervezettel és egyéb érintettel
Felel s:
intézményvezet
Határid : 2012. augusztus 1.




Gondoskodni kell a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal (5340
Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 84.) kötött együttm ködési megállapodás
id ben történ felmondásáról.
polgármester
Felel s:
Határid : 2012. január 31.”




2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete jóváhagyja, hogy
a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal kötött együttm ködési
megállapodás felmondásáról szóló 21/2011. (I.15.) Kt. határozat továbbra
is hatályban maradjon az alábbiak módosítással:


„Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
felmondja
a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvánnyal (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 84.) kötött, 2002. január 22-én kelt együttm ködési megállapodást 2012. szeptember 1-i hatállyal.


A Polgármester a felmondás tényér l 2012. január 31-ig értesíti a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítványt.”

3. A Képvisel testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Képvisel testület tagjai
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a REmondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. között kötött Tagi-hitelszerz dés jóváhagyásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Remondisz Kft. és a Remondisz Tisza Kft. között
megkötött tagi hitelszerz dés jóváhagyásáról kell dönteni. 100 millió forintot elengednek
és elég kemény feltételek voltak megszabva, amit a taggy lés nem fogadott el. Ett l függetlenül, amit vissza kell törleszteni az 491 millió forint volt, az most már 639 millió Ft.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.


A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
115/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.
között kötött Tagi-hitelszerz dés jóváhagyásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete – mint a Remondis
Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felel sség Társaság tagja – a Remondis
Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Szállító u. 6.), mint tagi
hitelt nyújtó és a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft. (székhelye: 5350
Tiszafüred, Húszöles út 149.) mint tagi hitelt igénybevev között kötött – öszszevont és egységes szerkezetbe foglalt – tagi hitelszerz dést – a mellékelt tartalommal –


j ó v á h a g y j a.

A Képvisel testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Remondis Tisza Kft. 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Csehné Köteles Rozália bels ellen r

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, elkészült a 2011. évi közbeszerzési terv, amit módosítani kell, amint változás van a közbeszerzések témakörében.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
116/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a közbeszerzésekr l
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése alapján készült 2011. évi
közbeszerzési tervet – a mellékelt tartalommal e l f o g a d j a.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

7. Csehné Köteles Rozália bels ellen r

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztására pályázat kiírásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Gellén Olivérné könyvvizsgáló megbízása lejár, új
pályázat kiírására van szükség. A pályázatokat június 22-ig kell leadni.
Kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
117/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
könyvvizsgálói pályázat kiírására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására az alábbi feltételekkel:
1. A pályázó feladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. – 92/C. §ban, valamint a helyi önkormányzatok és szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó pénzügyi jogszabályokban meghatározottak.
2. A pályázat tartalmi követelményei:
- szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (könyvvizsgáló szervezet esetén a könyvvizsgálatot végz ként megjelölt természetes személy
részér l),
- könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentumok hitelesített másolata,
- könyvvizsgáló szervezet esetében cégismertet , cégbírósági bejegyzés
hitelesített másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a könyvvizsgáló tekintetében az 1990. évi LXV.
törvény 92/B. §-a (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn,
- referenciajegyzék, kiemelve azon területeket, ahol költségvetési szakmai gyakorlatot megszerezte,
- vállalási díj megjelölése.
3. Pályázat benyújtásának helye:

Kunhegyes Város Polgármestere
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
4. Pályázat benyújtásának határideje:
2011. június 22. 16 óra
5. A Képvisel testület megbízza a jegyz t a pályázat lebonyolításával.
Határid : azonnal
6. A pályázatok elbírálása a Képvisel testület júniusi ülésén történik meg.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Csehné Köteles Rozália bels ellen r

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Rakamazi visszatelepülés 300. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés tervezett programjáról és költségigényér l
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Nagy Kálmán képvisel tett egy javaslatot, hogy a
Rakamaz és környékér l történ visszatérés 300. évfordulója alkalmából tartsanak egy
megemlékezést a Mihály Napi Sokadalom rendezvény keretében. Többféle megoldás lehetséges, ami az el terjesztésben olvasható. Ha nyer a pályázat, akkor az teljes egészében
megvalósulhat, ha nem, akkor vagy állják annak teljes költségét, vagy pedig csökkentik azt
valamilyen mértékben.
Kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
118/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Rakamazi visszatelepülés 300. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés tervezett
programja és költségigénye.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a Rakamazi viszszatelepülés 300. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés tervezett
programját az 1. számú melléklet szerint

elfogadja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a megemlékezés
tervezett programjainak költségvetés-tervezetét a 2. számú melléklet szerint
elfogadja.
3. Amennyiben a pályázati forrásból nem tudjuk biztosítani a tervezett el adások, kiállítások, bemutatók költségét, abban az esetben a rendezvény módosított programmal és csökkentett költségvetéssel kerül megrendezésre,
melyr l a Képvisel testület dönt.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
Földi Zsuzsanna vezet -tanácsos

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által szervezett mérési programban történ részvételre
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Média- és Hírközlési Hatóság jelezte, hogy egy
mérést kívánnak tartani a településen lév iskolákban, óvodákban és ehhez járuljanak hozzá.
Metzinger Ferenc javasolja, ennek kapcsán gondolkodjanak egy kicsit együtt. Ez egy jó
mérési dolog lesz, amit elkezdtek és ez örvendetes. Sok helyen, sok településen kérnek
olyan mérési szolgáltatást is, hogy végezzenek el olyan helyeken, ahol nagyfesztültség
távvezeték megy a városon keresztül, közvetlen a lakások mellett. Kunhegyes ilyen szempontból igen érintett, a 20 KV-os távvezeték az Arany János utcán halad és sok embert
érint. Van-e valamilyen lehet ség arra vonatkozóan, hogy ott is mérjenek hasonló paraméterekkel hatást. Ugyanis annak a mágneses tere bizonyítottan kártékonyabb, mint ez a
nagyfrekvenciás sugárforrás. Abban kéri a segítséget, nézzék meg, milyen lehet ség van
egy ilyen vizsgálatot kérni, elindítani.


Szabó András polgármester válasza, hogy részér l ennek akadálya nincs. Most, ha jönnek
az iskolákba, óvodákba, nyilván találkoznak velük, akkor megkérik, hogy ezt is végezzék
el.
Miután más kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati
javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
119/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által szervezett mérési programban történ részvételr l.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete
hozzájárul
ahhoz, hogy a város területén m köd óvodákba és iskolákba egy-egy térer sség-mér m szert helyezzen ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.




Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezet je
Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatója
7. Baranya Pálné a Kunhegyesi Református Általános Iskola igazgatója
8. Metzinger Ferenc, a JNSZ Megyei Nagy László Szakképz Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
10. F t Georgina ügyintéz




TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés Tiszaderzs Község Önkormányzata társulással kapcsolatos
megkeresésére
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Tiszaderzs önkormányzata fordult a képvisel testülethez, hogy társulni szeretnének a Mikro-térségi Közm vel dési Társuláshoz. Elég sok
probléma van a kisebb településekkel, akik hozzájuk társulnak, nincs pénzük, nem fizet

nek. Tiszagyenda esetében az étkeztetés is le lett állítva, a vállalkozónak átadták a jogot,
hogy hajtsa be Tiszagyendán az elmaradást. Azt javasolja, bármennyire is szeretik Tiszaderzset, de ne fogadják be a társulásba.
Kérdezi, van-e más javaslat.
Miután más javaslat nem hangzott el, kéri a képvisel testület tagjait, hogy az általa el terjesztett javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal – min sített többséggel – elfogadja a következ határozatával:
120/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Tiszaderzs Község Önkormányzata társulással kapcsolatos megkeresésér l.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képvisel testülete megtárgyalta a Tiszaderzs Község Önkormányzata polgármesterének megkeresését a tiszaderzsi
Közösségi Ház és Könyvtár intézmény társulásba történ vitelér l és az alábbiakat határozta el:
Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Mikro-térségi Közm vel dési
Intézményi Társulás jelenlegi struktúráján változtatni nem kíván, a társuláshoz
történ csatlakozás kérdésben pozitív döntést hozni – a jelenlegi feltételrendszer mellett nem tud.


Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Képvisel testület tagjai
Dr.Herédy Dezs Tiszaderzs község polgármestere 5243 Tiszaderzs, F út
19.
5. Barta Ferenc aljegyz
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet
7. Földi Zsuzsanna vezet -tanácsos

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT:
El terjesztés a Rákócziújfalu Községi Önkormányzat felterjesztésében a
kisajátításról szóló törvény módosításával kapcsolatos megkeresésre
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, egy másik polgármester, Rákócziújfalu polgármestere fordult hozzájuk egy kéréssel, hogy a kisajátításról szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatukat támogassák.

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
121/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat felterjesztésében a kisajátításról szóló törvény módosításával kapcsolatos megkeresésr l.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a kisajátításról szóló
2007. évi CXXIII. törvény módosítása ügyében Rákócziújfalu Községi Önkormányzat felterjesztési kezdeményezését támogatva a következ ket határozta
el:
1. a 2007. évi CXXIII. törvény 2. §-a egészüljön ki egy p) ponttal, amely a kisajátítási jogcímek közé beemelné a környezetvédelmi érdeket, mint kisajátítási jogcímet,
2. a 2007. évi CXXIII. törvény a 3. §-t követ en egészüljön ki egy 3/A §-al,
amely szerint „A 2. §-ban meghatározott közérdek célból történ beruházás, egyéb fejlesztési cél megvalósítása érdekében kiírt pályázat benyújtásának feltétele a Magyar Állam vagy az Önkormányzat tulajdonjoga.”
3. a 2007. évi CXXIII. törvény 24. §-a (5) bekezdése a következ g) ponttal
egészüljön ki, „g) a 3/A. § szerinti kisajátítás esetén a pályázati kiírást,
vagy a pályázat kiírójának igazolását arról, hogy a tulajdonjog feltétele lesz
a pályázatnak.”


Err l értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyz
3. Barta Ferenc aljegyz
4. Képvisel testület tagjai
5. Papp János polgármester, Rákócziújfalu Község Önkormányzata 5084 Rákócziújfalu, Sallai út 26.
6. Barta Jen a Városi Építési Hivatal vezet je
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat id szer feladatok megoldására
( írásban csatolva )

18/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a funkciób vít pályázat kapcsán szükségessé vált
vezetékjog alapítása a piaci építkezés földgázellátásához. Az el terjesztéshez mellékelve
lett a megállapodás tervezet is.
Kéri a képvisel testület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
122/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városában” cím ÉAOP-5.1.1/G-092010-0001 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a 431 hrsz-ú ingatlanon történ Piaci kiszolgáló és Üzletház építéséhez szükséges földgázellátást biztosító megállapodás szerinti
vezetékjog alapításáról.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete az Önkormányzat tulajdonában lév , Kunhegyes, Ady Endre utca 431 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett vásártér m velési ágú, 7938/8466 részben tulajdonát képez ingatlant érint középnyomású gázvezeték biztonsági övezet kialakításával érintett 66,0 m2
területre a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u.
184., cégbírósági bejegyzés száma: Cg.09-09-013493., adószám: 13960430-244) javára bejegyzésre kerül vezetékjog alapításához a megállapodás elfogadásával együtt


hozzájárul.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
Molnár János költségvetési csoportvezet
Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

18/5. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a funkciób vít pályázat kapcsán a f úton, a mozi
mellett a Kálvin utcáig a folyóka nem olyan esztétikus, elkezdték a munkát, és össze is tört,
ezért azt meg kellene csinálni a tartalék keret terhére. Három ajánlat érkezett be az ehhez
kapcsolódó közbeszerzési feladatok elvégzésére. Megítélése szerint Bakos László adta a
legkedvez bb ajánlatot, 250 ezer Ft értékben.

Miután a képvisel testület tagjai részér l más javaslat nem érkezett, kéri a képvisel testület tagjait, hogy az általa javasolt Bakos László szakért t bízzák meg a feladattal.
Aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
123/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázat „Járdák építése” projektelemhez kapcsolódó, a kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka építése) kivitelezése
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakért kiválasztásáról.




Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendszerében
nyertes „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázat „Járdák építése” projektelemhez
kapcsolódó, a kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka
építése) kivitelezése tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lebonyolítása során a közbeszerzési feladatok ellátásával




megbízza
BAKOS LÁSZLÓ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(székhelye: 5232 Tiszab , Micsurin út 5., tanácsadói névjegyzék száma:
869)
Bruttó megbízási díj: 250.000 Ft, azaz: Kett százötvenezer forint.
Kunhegyes Város Önkormányzata a feladatra háruló költség elszámolhatósága
érdekében a hatályos Támogatási Szerz désben rögzített támogatási arányban –
a „Tartalék keret” részleges felhasználását eredményez - átcsoportosítási kérelmet nyújt be a Közrem köd Szervezet felé.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Megbízási szerz dés aláírására, a Közrem köd Szervezet felé módosító kérelem benyújtására.


Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 40.
Bakos László 5232 Tiszab , Micsurin út 5.

7. KSK 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.
8. Dr.Szegedi és Dr.Dienes Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Ady E. u. 14.
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

18/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a folyóka építéshez közbeszerzési eljárást kell indítani, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, illetve kijelölni a bizottság tagjait.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képvisel testület tagjait, hogy az eljárás megindításáról az el terjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
124/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-092010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó
kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyában
feltételes, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról.


Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkér a Közbeszerzésekr l szóló
2003. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indít „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városban cím , ÉAOP2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyában.


Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képvisel testület Szabó András polgármestert bízza meg.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Bíráló Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság tagjai
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

Szabó András polgármester kéri a képvisel testület tagjait, hogy a bíráló bizottság összetételét az el terjesztett javaslatban foglaltaknak megfelel en fogadják el.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
125/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városban cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság
létrehozásáról.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a közbeszerzésekr l
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat
V. fejezete 2. pontja alapján „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városban cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során felmerül
kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:


Elnök:

Vincze László

önkormányzati képvisel

Tagjai:

Nagy Kálmán
Rizner Lajos
Bakos László
Lódi Tünde

önkormányzati képvisel
az Egyháztanács világi elnöke
közbeszerzési tanácsadó
vagyongazdálkodási csoportvezet

Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Bíráló Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság tagjai
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

18/6. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, közbeszerzési eljárást kell indítani a katolikus
templom felújítása kapcsán. Ugyanis a tartalékalap terhére egy jobb megoldást javasolnak
a fal vizesedés elkerülésére.
A közbeszerzési feladatok elvégzésére három árajánlat érkezett be. Ezek közül a legkedvez bb ajánlatot Bakos László adta be, aki 250 ezer Ft-ért vállalja ezt a feladatot. Javasolja,
hogy t bízzák meg ezzel a feladattal.

Miután más javaslat a képvisel testület tagjai részér l nem hangzott el, kéri, hogy az általa
el terjesztett javaslatot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
126/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-5.1.1/G-092010-0001 azonosító jel pályázat „Római Katolikus Templom felújítása” projektelemhez
kapcsolódó új építési beruházás „Felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyban
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakért kiválasztásáról.




Kunhegyes Város Önkormányzata, mint a Konzorcium vezet je az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázat „Római Katolikus Templom felújítása” projektelemhez kapcsolódó új építési beruházás „Felszíni csapadékvízelvezetés kivitelezése” tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás lebonyolítása során a közbeszerzési feladatok ellátásával




megbízza
BAKOS LÁSZLÓ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(székhelye: 5232 Tiszab , Micsurin út 5., tanácsadói névjegyzék száma:
869)
Bruttó megbízási díj: 250.000 Ft, azaz: Kett százötvenezer forint.
Számlázási cím:
Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa György
út 40. Aláírásra jogosult képvisel je: Balázs József
A közbeszerzési feladat ellátásának költségét a Kunhegyesi Római Katolikus
Egyházközség (5340 Kunhegyes, Dózsa György út 40., aláírásra jogosult képvisel je: Balázs József), mint Konzorciumi tag biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a bruttó 250.000 Ft költség
– a hatályos Támogatási Szerz désben rögzített „Tartalék keret” terhére – a
Közrem köd Szervezet felé kérelem benyújtásával kerüljön átcsoportosításra
és finanszírozásra.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére, a szükséges módosító
kérelem benyújtására.
Err l értesülnek:
1. Szabó András polgármester

2. Dr.Pénzes Tímea jegyz
3. Barta Ferenc aljegyz
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
5. Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 40.
6. Bakos László 5232 Tiszab , Micsurin út 5.
7. KSK 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.
8. Dr.Szegedi és Dr.Dienes Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Ady E. u. 14.
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth L. u. 7.
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezet
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezet

18/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a katolikus templom vizesedés eljárására közbeszerzési eljárást kell indítani, hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárást.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
127/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-092010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló – Római Katolikus Templom
homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés)
kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról.


Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkér a Közbeszerzésekr l szóló
2003. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indít „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló
– Római Katolikus Templom homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés) kivitelezése” tárgyában.


Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képvisel testület Szabó András polgármestert bízza meg.
Err l értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyz
Barta Ferenc aljegyz
Bíráló Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság tagjai
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

Szabó András polgármester elmondja, a közbeszerzési eljárás lefolytatására meg kell választani a bíráló bizottság is. Kéri a képvisel testület tagjait, hogy az el terjesztett összetételben a bizottságot fogadják el.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal elfogadja a következ határozatával:
128/2011. (V.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében
megvalósuló – Római Katolikus Templom homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési
beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés) kivitelezése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról.


Kunhegyes Város Önkormányzatának Képvisel testülete a közbeszerzésekr l
szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat
V. fejezete 2. pontja alapján „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat
keretében megvalósuló – Római Katolikus Templom homlokzat-felújításához
kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés) kivitelezése”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:


Elnök:

Vincze László

önkormányzati képvisel

Tagjai:

Nagy Kálmán
Rizner Lajos
Bakos László
Lódi Tünde

önkormányzati képvisel
az Egyháztanács világi elnöke
közbeszerzési tanácsadó
vagyongazdálkodási csoportvezet

Err l értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyz
3. Barta Ferenc aljegyz
4. Bíráló Bizottság elnöke
5. Bíráló Bizottság tagjai
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezet

18/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a hitelszerz dése az önkormányzatnak lejárt, már
most az OTP csak úgy hosszabbítja meg a hitelszerz dést, ha ingatlan fedezetet is nyújt
hozzá az önkormányzat, emiatt szükségessé vált a vagyonrendelet módosítása.
Az el terjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.

Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képvisel társait, hogy az el terjesztést a bizottság
véleményezte, és azt a képvisel testületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény az el terjesztéshez kapcsolódóan
nem volt, kéri a rendelet tervezet elfogadását.
A képvisel testület jelenlév kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenl szavazattal – min sített többséggel – elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK
12/2011. (V.25.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyz könyv mellékletét képezi.

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képvisel testület nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlév knek az ülésen való részvételét és a képvisel testület
nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárja.

Kmf.
Dr. Pénzes Tímea jegyz
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyz

Ferenc

Iktatószám: KVÖ/454/20/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK
2011. május 24-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 14.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
12/2011.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) rendelet
módosítása

B6

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
105/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2010. évi közhasznú
egyszer sített beszámolójáról
a civil szervezetek 2011. évi támogatásáról
a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat m ködésér l
a Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetér l szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában m köd
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2011/2012-es
tanévben indítandó csoportok számának meghatározására
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, a Kunhegyesi Református Egyházközség és Kunhegyes Város Önkormányzata
között fenntartói jog átadására készített szerz dések elfogadó
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106/2011.
107/2011.
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108/2011.
109/2011.

110/2011.
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111/2011.
112/2011.

113/2011.

határozatainak visszavonására
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
az Ilosvai Varga István Városi M vel dési Központ tagintézmény tervezett nyári m ködésér l
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú M vészetoktatási
Intézmény és Szakiskola szakiskolai képzésének elhelyezésér l rendelkez képvisel testületi határozatok módosításáról
a Remondis Hulladékgazdálkodási Kft. és a Remondis Tisza
Hulladékgazdálkodási Kft. között kötött Tagi-hitelszerz dés
jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési
tervének elfogadásáról
könyvvizsgálói pályázat kiírására
a Rakamazi visszatelepülés 300. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés tervezett programja és költségigénye
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által szervezett mérési programban történ részvételr l
Tiszaderzs Község Önkormányzata társulással kapcsolatos
megkeresésér l
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat felterjesztésében a
kisajátításról szóló törvény módosításával kapcsolatos megkeresésr l
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városában”
cím ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 kódszámú pályázathoz
kapcsolódóan a 431 hrsz-ú ingatlanon történ Piaci kiszolgáló
és Üzletház építéséhez szükséges földgázellátást biztosító
megállapodás szerinti vezetékjog alapításáról
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkciób vít
településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jel pályázat „Járdák építése” projektelemhez kapcsolódó, a kivitelezés során felmerül
kiegészít építési beruházás (folyóka építése) kivitelezése
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakért kiválasztásáról
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban”
cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú
pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó
kivitelezés során felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)” tárgyában feltételes, hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes Városban cím , ÉAOP-20095.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében
megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezés során
felmerül kiegészít építési beruházás (folyóka kivitelezése)”
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123/2011.
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126/2011.

tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program támogatási rendszerében „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-5.1.1/G-092010-0001 azonosító jel pályázat „Római Katolikus Templom felújítása” projektelemhez kapcsolódó új építési beruházás „Felszíni csapadékvíz-elvezetés kivitelezése” tárgyban
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakért kiválasztásáról
a „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban”
cím , ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú
pályázat keretében megvalósuló – Római Katolikus Templom
homlokzat-felújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés) kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának „Funkciób vít településfejlesztés Kunhegyes városban” cím , ÉAOP-20095.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében
megvalósuló – Római Katolikus Templom homlokzatfelújításához kapcsolódó új építési beruházás (felszíni csapadékvíz elvezetés) kivitelezése” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról
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