Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. január 3-án megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr.Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István és Vincze
László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági
osztályvezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagja, Dr. K.Tóth András ügyvéd tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönt mindenkit a soron kívüli képviselőtestület ülésen.
Még egyszer kíván mindenkinek boldog új évet és kíván egész évben olyan jó arányt a
képviselőtestületi ülésen, mint az elmúlt évben volt. Nagyon sokszor összeültek és mindig
határozatképesek voltak. Reménykedik abban, hogy ebben az évben az ülések száma kevesebb lesz, de már jelzi előre, hogy a jövő héten, csütörtökön újra találkozniuk kell, a soros
ülés pedig a munkaterv szerint január 24-én lesz.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület nyilvános ülése határozatképes, a képviselőtestület
teljes létszámban jelen van.
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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 5/2011. (II.16.) rendelet módosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a január 1-től történt ÁFA mérték változása miatt
szükséges a gyermekétkeztetés térítési díjait módosítani.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a rendeletet egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
1/2012. (I.04.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló
5/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a piaci vásárcsarnok üzlethelyiségeinek bérbevételére folyamatosan van lehetőség. Hovanecz István jelezte, hogy február 1-től pénztárgép
szaküzlet céljára szeretné igénybe venni a 4. számú üzlethelyiséget.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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1/2012. (I.03.) Kt. h a t á r o z a t,
piaci vásárcsarnok 4. számú üzlethelyiségének bérbeadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) önkormányzati
rendelet 30. § és 32-33. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban” elnevezésű ÉAOP-5.1.1/G-092010-0001 számú program keretében létesített piaci vásárcsarnok 4. számú
üzlethelyiségének bérbeadásához Hovanecz és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14., cégjegyzékszám: 16 06 003494, adószáma: 24009357-2-16) részére
hozzájárul.
A bérleti jogviszony 2012. február 01. napján veszi kezdetét.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000 Ft/hó.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel
kapcsolatos feladatok ellátásával és a bérleti szerződés megkötésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Hovanecz és Társa Bt. 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 10-14.
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, a nyilvános ülés napirendi pontjait megtárgyalták, a
következőkben zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévőknek az ülésen való részvételt és a képviselőtestület
nyilvános ülését 15 óra 5 perckor bezárja.
Kmf.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc
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Iktatószám: KVÖ/113/1/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. január 3-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 1.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
1/2012.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az önkormányzat intézményeiben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjai
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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
1/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

piaci vásárcsarnok 4. számú üzlethelyiségének bérbeadásáról
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