Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember 27-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,
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető, Répászky
Gabriella törzskari csoportvezető, Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Bodó István főmunkatárs,
Fűtő Georgina ügykezelő, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné
Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Távolmaradását Nagy Kálmán képviselő előzetesen bejelentette, igazoltan maradt távol.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2010. (X.12.) rendelet
törvényességi ellenőrzés miatti módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a nem képviselő bizottsági tagok javadalmazásával
kapcsolatban a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Idáig ülésenként 5.000 Ft
javadalmazásban részesültek, a mostani javaslat a javadalmazásukat a képviselői tiszteletdíjak %-ában határozza meg, ez 15 % lenne, ami nem több mint idáig volt.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
21/2011. (IX.28.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló 22/2010. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó
Vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a funkcióbővítő pályázathoz kapcsolódó vállalkozói szerződést kell módosítani. Több minden közrejátszik abban, hogy módosítani kell, de

reméli ez lesz az utolsó. A befejezés határideje szeptember 30. volt, amit most október 31re módosítanak. Ez a piac és református templom beruházását érinti.
Miután az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
187/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Kunhegyesi Építők Kft-vel 2010. október 20-án
kötött, „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási
szerződés 5. számú módosításához az alábbiak szerint:
1. A szerződés 2. pontja helyébe a következő lép:
„2.) Teljesítési határidők:
1. rész: Közterületi tevékenységek és munkák: járdák, térburkolatok,
kerékpárutak és parkolók készítése, zöldterület és szökőkút kialakítása
szobrászati alkotás nélkül
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadásátvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan
terület miatt) 2011. 01.12.
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja
= utolsó nap) 2011. 09.30. nap
2. rész: Piaci vásárcsarnok és hozzá tartozó létesítmények építése
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadásátvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan
terület miatt) 2011. 01.12.
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja
= utolsó nap) 2011. 10.31. nap
3.rész: Református Templom homlokzat-felújítása
Építési munkák elkezdésének időpontja: (munkaterület átadásátvételének napja) 2010. 11.04. helyett (munkavégzésre alkalmatlan
terület miatt) 2011. 03.28.
Építési munkák befejezésének időpontja: (műszaki átadás-átvétel napja
= utolsó nap) 2011. 10.31. nap”
2.

A 2010. október 20-án kötött vállalkozási szerződés 5. pontjának a piaci
létesítmények kivitelezésére vonatkozó bekezdésének helyébe a következő
lép:

2.rész: Piaci vásárcsarnok és hozzátartozó létesítmények építése
Építési engedélyköteles tevékenység részszámlái (A fordított adózás
szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany
helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett (ÁFA törvény 142.§).):
1.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 16.622.364 HUF
Részteljesítés
elszá- 2011. év március hónap 18. nap
molásának időpontja:
2.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 6.354.095 HUF
Részteljesítés
elszá- 2011. év április hónap 15. nap
molásának időpontja:
3.részszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 17.645.065 HUF
Részteljesítés
elszá- 2011. év május hónap 6. nap
molásának időpontja:
Végszámla: építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 22.919.425 HUF
Részteljesítés
elszá- 2011. év október hónap 31. nap
molásának időpontja:

Nem építési engedélyköteles tevékenység részszámlái:
1.részszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 681.307 HUF + 170.327 HUF ÁFA =
bruttó 851.634 HUF
Részteljesítés
elszá- 2011. év augusztus hónap 31. nap
molásának időpontja:

3.

Végszámla: nem építési engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában
Számla összege:
nettó 6.131.764 HUF + 1.532.941 HUF ÁFA =
bruttó 7.664.705 HUF
Részteljesítés
2011. év október hónap 31. nap
elszámolásának időpontja:
A 2010. október 20-án kötött és többször módosított vállalkozási szerződés
3.4. pontjának a piaci létesítmények kivitelezésére vonatkozó bekezdésének helyébe a következő lép:

„3.4. Számlázási ütemezés funkciónként
Piaci vásárcsarnok és hozzá tartozó létesítmények építése a piaci parkolók nélkül
költség: nettó 63.540.949.- HUF + 15.885.237.- HUF ÁFA = bruttó
79.426.186.- HUF
- építési engedéllyel végezhető munkák díjai (A fordított adózás szabályai szerint a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany helyett a termék beszerzője, illetve szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett. (ÁFA törvény 142.§)): nettó 63.540.949.- HUF + ÁFA
= bruttó 79.426.186.- HUF
A)
Előleg
Összege:
Előleg esedékessége:

6.354.095.- HUF (jelen szerződés 3.2. pontja
alapján)
2011.01.18.

B)
1. részszámla
Összege:
nettó 16.622.364- HUF
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.03.18.
C)
2. részszámla
Összege:
nettó 6.354.095.- HU F
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.04.15.
D)
3. részszámla
Összege:
nettó 17.645.065.- HUF
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.05.06.
E)
Végszámla
Összege:
nettó 22.919.425.- HUF
Részteljesítés elszámolásának időpontja: 2011.10.31.

4.

A Felek által 2010. október 4-én kötött, és többször módosított szerződés
2., 5. és 3.4 pontjának vonatkozó része hatályát veszti.

5.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett többi pontja változatlanul hatályban marad.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a módosított szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző

4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
5. Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa György u.
40.
6. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
7. Paróczai Dezső Ph.D 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1.
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Tisza-tó Fejlesztési Kft. 3384 Kisköre, Kossuth u. 7.
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban”
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal megerősítése)” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakértő megbízásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, úgyszintén a funkcióbővítő beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzés lefolytatásához szakértő megbízásáról kell dönteni.
Három árajánlatot kértek be, a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László közbeszerzési tanácsadó adta, 250 ezer Ft megbízási díj értékben. Ezért javasolja Bakos László megbízását a
feladattal.
Miután a javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
188/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat keretein belül a „Piaci vásárcsarnok és hozzátartozó létesítmények” projekt elemhez kapcsolódóan támfal megerősítése kivitelezése
tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakértő kiválasztásához.
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzési feladatok ellátásával
megbízza

BAKOS LÁSZLÓ
hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(5232 Tiszabő, Micsurin út 5.)

A bruttó megbízási díj: 250.000 Ft, azaz: Kettőszázötvenezer forint.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladatra háruló költség elszámolhatósága érdekében a hatályos Támogatási Szerződésben rögzített támogatási
arányban – a „Tartalék keret” részleges felhasználását eredményező - átcsoportosítási kérelmet nyújt be a Közreműködő Szervezet felé.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a Megbízási szerződés aláírására, a Közreműködő Szervezet felé módosító kérelem benyújtására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Református Egyházközség 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 13.
5. Kunhegyesi Katolikus Egyházközség 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 40.
6. Bakos László 5232 Tiszabő, Micsurin út 5.
7. Nardai Dániel 5231 Fegyvernek, Gyóni G. u. 27/a.
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 osztályvezető
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban”
című, ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal megerősítése)” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a piacnál a támfal megerősítésének elvégzésére
hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell kiírni és meg kell választani a
bíráló bizottság tagjait.

Először az eljárás kiírásának elfogadását kéri a képviselőtestület tagjaitól.
Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
189/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001
program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal
megerősítése) kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kiírásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indít „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal megerősítése) kivitelezése” tárgyában.
Az eljárás lefolytatásának biztosításával a Képviselőtestület Szabó András polgármestert bízza meg.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Bíráló Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság tagjai
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

Szabó András polgármester a bizottság elnökének Vincze Lászlót javasolja, tagjainak
pedig Nagy Kálmán önkormányzati képviselőt, Rizner Lajost az Egyházi Világtanács elnökét, Bakos László közbeszerzési tanácsadót és Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezetőt.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
190/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001
program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal
megerősítése) kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz bíráló
bizottság létrehozásáról.

Kunhegyes Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján megalkotott Közbeszerzési Szabályzat V. fejezete 2. pontja alapján a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal megerősítése) kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása során
érkezett ajánlatok elbírálására 5 (öt) tagú bíráló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
Elnök:

Vincze László

önkormányzati képviselő

Tagjai:

Nagy Kálmán
Rizner Lajos
Bakos László
Lódi Tünde

önkormányzati képviselő
az Egyháztanács világi elnöke
közbeszerzési tanácsadó
vagyongazdálkodási csoportvezető

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Bíráló Bizottság elnöke
Bíráló Bizottság tagjai
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés „A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” című
ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-001 azonosítási számú pályázat megvalósítására irányuló „Tiszavölgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási megállapodásának elfogadásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a belvízelvezetéssel kapcsolatos. A
beruházás megvalósítására konzorcium jött létre, és ha úgy marad, akkor abban már biztos,
hogy a támogatási szerződést is aláírhatták volna. Időközben Tiszabura község adósságrendezési eljárás alá került, ezért át kellett alakulni társulási formává. Ebben a pályázatban
hat önkormányzat vesz részt Kunhegyes vezetésével. Most már a társulás elnöksége lesz itt
Kunhegyesen és ennek kapcsán két fő kerül megbízásra a feladatok ellátására, mindkettő
Kunhegyesről. Nagy István, mint adminisztrátor és Oláh Katalin, mint gazdasági ügyintéző. Úgy gondolja, mire minden lerendeződik tavasszal elkezdhetik ezt a munkát. Ez valószínű, de biztosra nem meri kijelenteni, mert ebben a mai világban semmi nem biztos.

Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
191/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
„A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés JászNagykun-Szolnok Megyében I. ütem” című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-001 azonosítási
számú pályázat megvalósítására irányuló „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási megállapodásának elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1. elhatározta, hogy Kunhegyes település „A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében I. ütem” című pályázat keretében rögzített infrastrukturális beruházásokat közös beruházás keretében valósítja meg.
2. az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából Abádszalók város, Jászkisér város, Kunhegyes város, Tiszabura község, Tiszasüly község és Vezseny község önkormányzatával megalapítja a jogi
személyiséggel rendelkező Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulást.
3. a társulási megállapodást e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a társulási
megállapodást – a társult önkormányzatok jóváhagyását követően – Kunhegyes Város Önkormányzata képviseletében aláírja.
4. a Társulási Tanácsba Szabó András polgármestert delegálja.
5. jóváhagyja, hogy Kunhegyes Város Önkormányzata a társulási megállapodás V.1. pontja alapján a társulás működési feltételeihez évi 260.880 Ft
összegű tagdíj fizetésével járuljon hozzá az éves költségvetés terhére.
6. kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges esetleges társulási saját erő biztosításához a támogatási megállapodás által rögzített mértékben
hozzájárul, a társulás e célra történő hitelfelvételéhez a társulási megállapodás szerint ráeső mértékben kötelezettséget vállal.
7. felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a jelen határozatban és a
társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás működése és beruházás megvalósítása érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal, hogy Kunhegyes Város Önkormányzatát érintő
pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra terjessze a képviselőtestület
elé.
Erről értesülnek:

1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák Ferenc u. 12.
5. Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7.
6. Tiszasüly község Önkormányzata 5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.
7. Tiszabura Község Önkormányzata 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos u. 52.
8. Vezseny Község Önkormányzata 5093 Vezseny, Templom u. 1.
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
10. Molnár János költségvetési csoportvezető
11. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
12. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
13. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Térségi néphagyományok a kunhegyesi Majálison című
pályázat benyújtása a kis értékű Leader rendezvény támogatása felhívásra
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Leader pályázatot lehet beadni kis értékű rendezvényre, ennek kapcsán a majálisra nyújt be az önkormányzat pályázatot 250 ezer Ft értékben, ennyire lehet pályázni.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja az előterjesztett javaslat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
192/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Tisza-tó Térsége LEADER Helyi Akciócsoport – Kis értékű rendezvények támogatása (1 019 865) célterület pályázati felhívásra „Térségi néphagyományok a
kunhegyesi Majálison” címmel pályázat benyújtására.
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati
rendezvény kivitelezését segítő, „Térségi néphagyományok a kunhegyesi
Majálison” című pályázat benyújtásával
e g y e t é r t.
Célterület azonosító: 1 019 865

Célterület megnevezése: Közösségi kulturális,
felvilágosító rendezvények szervezése, lebonyolítása

ismeretterjesztő,

2. A megpályázott támogatási összeg: nettó 250.000 Ft.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának a pályázathoz önerőt nem kell biztosítani, viszont az ÁFA nem elszámolható.
4. A pályázat segítségével 2012. évben megvalósuló cél: a „Térségi néphagyományok a kunhegyesi Majálison” című rendezvény megszervezése,
költségeinek csökkentése.
5. A pályázat benyújtásával cél a „Térségi néphagyományok a kunhegyesi
Majálison” rendezvény megvalósítását segítő 100%-os támogatás elnyerése.
6. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András
polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendők ellátására, a pályázat
benyújtására, a szükséges dokumentumok aláírására, illetve a rendezvény
előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1./ Szabó András polgármester
2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző
3./ Barta Ferenc aljegyző
4./ Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5./ Répászky Gabriella csoportvezető
6./ Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
7./ Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának
módosítására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az óvodai intézmény alapító okiratának elfogadásáról kell dönteni. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte.

Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester véleménye szerint úgy látszik, a Magyar Államkincstár mostanában egyre alaposabb. Olyan dolgokat is észrevesznek, amit eddig nem, pl. hiányos a
fenntartó szerv címe, stb. Ilyen hiánypótlások miatt módosítani kell az alapító okiratot.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
193/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a)
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratát Módosító Okiratot jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a)
pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 167/2011. (VIII.18.) határozattal kiadott alapító
okiratot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Fűtő Georgina ügykezelő

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az általános iskola alapító okiratát is módosítani
kell. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester elmondja, szinte hasonló hiányosságokat mutatott ki a Magyar Államkincstár az általános iskola alapító okiratánál is. A hiánypótlást elvégezték, amit
a képviselőtestületnek kell elfogadni.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

194/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés a) pontjában
foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratát Módosító
Okiratot jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés a) pontjában
foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti
tartalommal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 168/2011. (VIII.18.) határozattal kiadott alapító okiratot.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó István igazgató
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
10. Fűtő Georgina ügykezelő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatára
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, szükséges a közművelődési intézményi társulási
megállapodás módosítása. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy az előterjesztést a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a társulási megállapodás
módosítását, illetve az egységes szerkezetbe foglalását az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
195/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás Társulási megállapodását módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi
Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodását a jelen határozat 2. számú
melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a társulási megállapodás aláírására és az ezzel
kapcsolatos teendők ellátására.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember
30. napjával hatályon kívül helyezi a 145/2008. (V.27.) Kt. határozatot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Társult önkormányzatok
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
6. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Molnár János költségvetési csoportvezető
11. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásainak felülvizsgálatára
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a társulási megállapodás módosítását az óvoda és
iskola esetében is el kellett végezni.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság mindkét intézményi
társulás megállapodásának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az Óvodai Intézmény
társulási megállapodását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják el.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
196/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. §-ában foglaltak alapján az óvodai feladatellátásra kötött Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodást módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4.§-ában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai
Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására
és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember
30. napjával hatályon kívül helyezi a 46/2009. (III.26.) Kt. határozatot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fazekas Szabolcs Tomajmonostora Község Polgármestere
5. Koczúrné Tóth Ibolya Tiszaszentimre Község Polgármestere
6. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
7. Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Polgármestere
8. Fábián-Major Anikó intézményvezető
9. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, Pintér Erika elnök
10. MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget u. 6.
11. JNSZ Megyei Kormányhivatal Dr.Lengyel Györgyi kormánymegbízott
12. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
13. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
14. Bibókné Simon Mária csoportvezető
15. Lódi Tünde csoportvezető

16. Répászky Gabriella csoportvezető
17. Fűtő Georgina ügykezelő

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az általános iskola intézményi társulási megállapodását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően fogadják
el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
197/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megállapodásának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. §-ában foglaltak alapján az óvodai feladatellátásra kötött Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodást módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4.§-ában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását jelen határozat
2. számú melléklete szerinti tartalommal, 2011. október 1-i hatállyal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására
és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. szeptember
30. napjával hatályon kívül helyezi a 45/2009. (III.26.) Kt. határozatot.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Polgármestere
Szabó István igazgató
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás, Pintér Erika elnök

8. MÁK JNSZ Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget u. 6.
9. JNSZ Megyei Kormányhivatal Dr.Lengyel Györgyi kormánymegbízott
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
11. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
12. Bibókné Simon Mária csoportvezető
13. Lódi Tünde csoportvezető
14. Répászky Gabriella csoportvezető
15. Fűtő Georgina ügykezelő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Tiszabő Község körjegyzőség alakítási kérelmére
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, Tiszabő Község Önkormányzata körjegyzőség alakítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Aljegyző úr jó bőven leírta, hogy miért
nem javasolja, amit Ő maga két mondatban szeretett volna megtenni. Ezek szerint ez a
különbség a polgármester és a jegyző között. A jegyző jogilag is vizsgálja a dolgokat, amit
a polgármester nem mindig. El kell mondja, most aljegyző úr is eléggé le van terhelve,
mivel helyettesíti a jegyzőt is, de nagyon szépen, hosszan megindokolta, hogy mi a helyzet. Kunhegyesnek is van elég problémája és egy ilyen kilátástalan helyzetű községnek a
problémáját nem tudják idevenni, habár nagyon sajnálják őket, hogy így jártak. Minden
együttérzés az övéké, de a képviselőtestületnek elsősorban Kunhegyes érdekeit kell figyelembe venni.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
198/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Tiszabő Község Önkormányzatának körjegyzőség alakítási kérelméről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem szándékozik
körjegyzőségi megállapodást kötni Tiszabő Község Önkormányzatával.
A képviselőtestület a körzetközponti jegyzőséggel járó feladatok, illetőleg a saját gesztorságával működtetett Kunhegyesi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulás, valamint a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás iránti kötelezettsége miatt újabb, egyes önkormányzati és államigazgatási feladatok közös ellátását szolgáló átfogó társulásnak – a létrehozni kívánt körjegyzőségnek – központja nem kíván lenni.

Felkéri Szabó András polgármestert az önkormányzat döntésének Tiszabő községgel történő közlésére.
Felelős:
Szabó András polgármester
Hivatali felelős: Barta Ferenc aljegyző
Határidő:
2011. október 15.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai
Farkas Barnabás Tiszabő Község Polgármestere 5232 Tiszabő, Fő út 47.
Ulviczky László Tiszabő Község Jegyzője 5232 Tiszabő, Fő út 47.

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Egyebek, szükség szerint megoldandó kérdések
( írásban csatolva )

12/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Munkaügyi Központ igyekszik magát biztosítani
még abban az esetben is, ha két személyt alkalmaznak. A két személy, akikről most szó
van a következő: Az egyik személy Ollári Balázs, aki már dolgozott a hivatalban és meg
voltak vele elégedve, őt szeretnék továbbra is alkalmazni. Majd egyeztetni fognak a gazdasági osztályvezetővel, hogy hová fog kerülni, mert az nem automatikus, hogy rögtön a vagyongazdálkodásra kerül vissza. A másik személy Tóth Erzsébet, aki szintén közmunkásként látja el a hivatal egyes épületében a takarítási feladatokat, de az ő szerződése szeptember 30-án lejár. Ő is nagyon jó munkát végez, ez is egy bizalmi állás, mert bárkit nem
lehet a városházára alkalmazni, őt fogják újból alkalmazni.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
199/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 számlájára beszedési
megbízás benyújtását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja alábbi számlája javára:
10044001-01710166-70000007
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Kunhegyes Város Polgármesterét a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
3. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

12/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a következő időszakra takarékossági intézkedésként létszámcsökkentést javasolnak a Kunhegyes Városért Közalapítvány Kuratóriumának.
Az, hogy ki lesz, majd eldönti a kuratórium megnézve a személyi állományt és a csoportvezető és a munkavezetők véleménye alapján döntenek.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
200/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év II. félévi takarékossági intézkedéséről.

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés
kondícióit figyelembe véve a „Kunhegyes Városért” Közalapítványnál 2011.

november 1-től 8 fő teljes állású munkavállaló és 2 fő megbízási díjas munkavállaló személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékainak költségét biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a működőképesség megőrzése érdekében
javasolja
az általa alapított „Kunhegyes Városért” Közalapítványnál 1 fő létszámcsökkentés végrehajtását.
Felelős: Kuratórium elnöke
Határidő: 2011. október 1.

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

Szabó András polgármester
Imre Péter, „Kunhegyes Városért” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

12/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a Munkaügyi Központ akarja, ha gond
van, le tudja venni a számláról a pénzt. 30 fő 4 órás közfoglalkoztatást engedélyeznek. Ez
az önkormányzatnál sem volt tervbe véve, de kimaradt egy kis pénz, és nyilvánvaló jó, ha
Kunhegyesre jön ebből valamennyi. A foglalkoztatás 4 órában történik.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
201/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §-ában biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi

Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 számlájára beszedési
megbízás benyújtását – 30 fő 2011. október 1-től 2011. november 30-ig pályázat keretében megvalósuló foglalkoztatásához kapcsolódóan - a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája
javára:
10044001-01710166-70000007
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Kunhegyes Város Polgármesterét a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
3. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

12/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettség teljesítéséhez a szakmai munkát el kell végezni. Változtak a rendeletek, ennek megfelelően át
kell dolgozni a tűzvédelmi előírásokat, utasításokat. Miután az önkormányzatnál ilyen
szakember nincs, ajánlatot kértek be arra vonatkozóan, hogy ki végezze el ezt a feladatot.
A beérkezett ajánlatok alapján javasolja, hogy Szabó Károly karcagi szakembert bízzák
meg ezzel a feladattal, aki 4.000 Ft-ért vállalta havonta intézményenként ezt a feladatot.
Miután más javaslat nem hangzott el, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az általa tett
javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja az elhangzott javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
202/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére
megbízás.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek melléklet szerinti ellátásával 1 éves időtartamra

megbízza
SZABÓ KÁROLY
tűzvédelmi műszaki szakoktató, egyéni vállalkozót
(5300 Karcag, Hajnal u. 29.)
Bruttó megbízási díj:

4.000 Ft/hó/intézmény-tagintézmény

A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2011 és
2012 évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Nagyiván Község Önkormányzata
5. Tiszagyenda Község Önkormányzata
6. Tiszaigar Község Önkormányzata
7. Tiszaroff Község Önkormányzata
8. Tiszaszentimrei Község Önkormányzata
9. Tomajmonostora Község Önkormányzata
10. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

12/5. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, egy bejelentést kell megtenni a helyi népi kezdemény tárgyában. Egy olyan témájú népi kezdeményezés történt, amit a következőképpen
fogalmaztak meg: „A kunhegyesi alapfokú oktatás jelene, jövője, valamint a szabad iskolaválasztás lehetőségének biztosítása rövid és hosszú távon”
Javasolja, hogy ezt október 25-én tartandó soron következő képviselőtestületi ülésen tárgyalja meg a képviselőtestület.
Aki elfogadja a javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
203/2011. (IX.27.) Kt. h a t á r o z a t,
helyi népi kezdeményezés megtárgyalásáról.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 139. §-ában foglaltak szerint „A kunhegyesi alapfokú oktatás jelene, jövője, valamint a szabad iskolaválasztás lehetőségének biztosítása rövid és hosszú távon” címmel benyújtott helyi népi kezdeményezés
tárgyát képező ügyet 2011. október 25-én tartandó soron következő képviselőtestületi ülésére tűzi napirendi pontként történő megtárgyalásra.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Képviselőtestület tagjai
Richter Sándor Helyi Választási Bizottság elnöke
Molnárné Gorzás Szilvia 5340 Kunhegyes, Kelet u. 2.
Fehér Krisztina 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 61.
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Barta Ferenc aljegyző

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte. Örömmel konstatálja, hogy mindent egyhangúlag szavazott meg a
képviselőtestület. Valószínű részéről az ülés levezetése most jobb volt, mint máskor.
Képviselőtársainak megköszöni az ülésen való részvételt, munkájukat és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 20 perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc

Iktatószám: KVÖ/454/37/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2011. szeptember 27-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 24.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
21/2011.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint a
bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapítás

A2

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
187/2011.

188/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében
nyertes „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” című ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó Vállalkozási szerződés 5. számú módosításáról
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív
Program Támogatási rendszerében nyertes „Funkcióbővítő
településfejlesztés Kunhegyes városban” című, ÉAOP5.1.1/G-09-2010-0001 azonosító jelű pályázat keretein belül a
„Piaci vásárcsarnok és hozzátartozó létesítmények” projekt
elemhez kapcsolódóan támfal megerősítése kivitelezése tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához szükséges szakértő kiválasztásához
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D5

189/2011.

190/2011.

191/2011.

192/2011.

193/2011.
194/2011.

195/2011.

196/2011.

197/2011.
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„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az
ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal
megerősítése) kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás kiírásáról
„Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban az
ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0001 program keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó új építési beruházás (támfal
megerősítése) kivitelezése” tárgyában hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljáráshoz bíráló bizottság létrehozásáról
„A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” című ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-001 azonosítási
számú pályázat megvalósítására irányuló „Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás” társulási megállapodásának
elfogadásáról
a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Tisza-tó Térsége
LEADER Helyi Akciócsoport – Kis értékű rendezvények
támogatása (1 019 865) célterület pályázati felhívásra „Térségi néphagyományok a kunhegyesi Majálison” címmel pályázat benyújtására
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulás társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Tiszabő Község Önkormányzatának körjegyzőség alakítási
kérelméről
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év II. félévi takarékossági intézkedéséről
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról
önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos
kötelezettségeinek teljesítésére megbízás
helyi népi kezdeményezés megtárgyalásáról
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