Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. február 10-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági
osztályvezető, Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője, Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető tanácsos,
Fűtő Georgina ügykezelő, Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye intézményvezetője, Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal
meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, azon nyolc önkormányzati
képviselő megjelent, hiányzik Dr.Horváth Lajos, valószínű ő is meg fog érkezni, mert nem
jelezte távolmaradását.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 30 perckor megnyitja.
Mielőtt megszavaznák a napirendi pontokat megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy
van-e interpellációs kérdés, közérdekű bejelentés.
Kontra József egy rövid észrevételt szeretne tenni. Az ilyen rendkívüli időjárás megvisel
minden egyes embert, minden közösséget, települést, főként annak a vezetését is. Jó párszor részesei voltak az ilyen eseményeknek. Az, hogy most szót kér, a következők miatt
teszi. Az elmúlt időszakban több nagy és kis településen is megfordult. Szembetalálkozott
olyan állapotokkal, amit itt nem igen tűrnének el, holott máshol sem szerényebbek az ilyen
munkákhoz a lehetőségek, mint Kunhegyesen. A lényeg az egészben az, hogy a saját nevében szeretne gratulálni a település minden lakosának, amellett azoknak az embereknek,
akik valójában a hóeltakarításban részt vettek és tevékenykedtek és nem utolsó sorban a

2
város vezetésének is. Úgy gondolja, ez is bizonyítja azt, ha baj van, ha szükség van, akkor
tudnak dolgozni, tudnak együtt dolgozni és tudnak eredményesek lenni.
Szabó András polgármester köszöni szépen Kontra József szavait. Ehhez kapcsolódóan
elmondja, többen megjegyezték, hogy az önkormányzati utak jobban és hamarabb le lettek
takarítva, mint maga a 34. sz. főút.
Miután más interpellációs, kérdés nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az írásban
előterjesztett napirendi javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a rendelet módosítását megtárgyalta az Oktatási,
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság.
Szabó István elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság azzal az apró módosítással, amit a 6. oldalon az 1. és 3. §-hoz tartozó indokolásban tettek, ahol az évszámot kell
javítani, 2011. helyett 2010. a helyes. Ezzel az apró változtatással elfogadásra javasolja a
bizottság a rendelet-módosítást a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután 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
4/2012. (II.13.)
önkormányzati rendeletét
a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a térítési díj módosítására vonatkozó rendelet tervezetet az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Metzinger Ferenc elnök ismerteti, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester elmondja, a tervezet tartalmazza a tagintézményekhez kapcsolódó javaslatokat is. Komoly változás történt a bölcsőde esetében, be lett vezetve a
gondozásért fizetendő térítési díj. A térítési díjat úgy alakították ki, hogy ugyanannyi maradjon ezzel együtt a díj, mint az előző évben volt, hogy a szülőknek ne kelljen többet fizetni. Ugyanis probléma van az intézmény kihasználtságával, hiába van 22 gyerek beiratkozva, mégis 2011. évre 11 a gyereklétszám, amivel számolni tudnak.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a rendeletet egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2012. (II.13.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítására
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a rendelet tervezetet
egy módosítással javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. A módosítás az 5. oldalon a
2. § (1) bekezdésénél a következőképpen szól: Ez a rendelet a kihirdetését követő napon
lép hatályba, a (2) bekezdés kivételével a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.
Volt egy időintervallum, amikor nem lett volna jogi szabályozás, emiatt kellett megtenni
ezt a kiegészítést.
Annyi merült fel a bizottsági ülésen, hogy 401 lakást érint a rendelet módosítása. Jó lenne
levélben tájékoztatni az érintetteket erről a változásról, mivel ez komoly kiadást jelenthet a
következőkben. Ezt kérnék, hogy értesítsék ki erről a lakosokat.
Szabó András polgármester elmondja, a Vízmű ügyvezetője, Kolozsvári Imre már eddig
is értesítette a rákötési lehetőségről az érintetteket, de nem volt sok foganatja. Ha azt most
leírják, hogy mivel jár, akár 18 ezer Ft-ot fizethetnek havonta, ez már komoly díjtétel, eddig nem igazán volt ráhatás arra, hogy rákössenek a csatornahálózatra.
Miután további 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
6/2012. (II.13.)
önkormányzati rendeletét
a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegéről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a stabilitási törvény előírásai szerint meg kell határozni az önkormányzat saját bevételeit, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekről eredő
fizetési kötelezettségek várható összegét három évre vonatkozóan.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök ismerteti, hogy a bizottság az előterjesztés javított változatát a
képviselőtestületnek támogatásra javasolja.
Szabó András polgármester elmondja, azt tudják, hogy a következő években már nem
lehet a költségvetést hiánnyal tervezni. Úgy gondolja, 2012. évben ezzel meg tudnak birkózni, lehet, hogy még a tartalékot sem kell igénybe venni, mivel a kötvényből 450 millió
Ft tartalék van. Azt majd meglátják, hogy alakulnak a saját bevételeik, és a kötvény visszafizetés részlete. Ha 240 Ft lesz a svájci frank árfolyama, akkor 32 millió forint körül kell
fizetni, ha 260 Ft, akkor 35 millió körül, ha 300 Ft lesz – ami véleménye szerint kizárt -,
akkor 40 millió Ft körüli lesz ez az összeg. Azt meg kívánja jegyezni, mivel a svájci frank
kamatát lefelé vitte a bank, viszont az árfolyam az nő még ez a 32 millió Ft csökkenhet a
kamat összegével. Ugyanis ha az elmúlt éveket veszik figyelembe, kevés volt a svájci
frank kamata, és ahogy forgatták a kötvényt, így 6 millió forint plusz bevétel származott
belőle. A korábbi években, amikor felvették a kötvényt, volt olyan, hogy 70 millió Ft volt a
haszon. A kötvényt igen jó kondícióval kötötték le, a bank már többször akart változtatni,
de ebbe nem mentek bele. Úgy gondolja, hogy azokat a törlesztéseket, ami a fejlesztési
hitelből és a kötvényből adódik, tudják teljesíteni.
Ami új táblázat lett, ez azért lett, mert a Vízműtől származó osztalékot is betervezték, ami
tavaly 6 millió Ft volt. Véleménye szerint ez az osztalék ebben az évben is ennyi lesz.
Miután más hozzászólás nem volt, 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:
12/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről.
Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
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saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Csehné Köteles Rozália Tiszafüred Kistérség belső ellenőre
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Irattár

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
megállapítására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a város 2012. évi költségvetés tervezetét a képviselőtestület valamennyi munkabizottsága összevont ülésen véleményezte.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a munkabizottságok tagjai a
költségvetést illetően kifejtették véleményüket, de állást nem foglaltak, mert a konkrét tények ismeretére vonatkozóan még nem teljes a kép és akkor hozzák meg a döntést, amikor
már minden adat a rendelkezésre áll.
Szabó András polgármester elmondja, a törvény előírja, hogy a költségvetés tervezetét
február 10-ig kell a képviselőtestület elé terjeszteni. Ennek a mai ülésen eleget tesznek. Az
előző években első tárgyalását követően döntöttek róla, nem úgy mint más települések,
ahol éjszakába nyúló vita után sem tudtak dönteni. A Gazdasági Osztály javaslata alapján
azt javasolja, hogy most ne döntsenek, mert lesznek még február végén pontosító rendeletek, ami alapján a végleges költségvetést elő tudják terjeszteni és az a városnak is jobb
lesz, ha eredeti költségvetésként azt fogadják el, nem pedig módosítottként.
A költségvetéssel kapcsolatban néhány dolgot még szeretne elmondani. A bizottsági ülésen
és az érdekegyeztető fórumon is elmondta, a számok nagyon jó költségvetésről tanúskodnak. A normatíva 9,51 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva, és úgy gondolja, hogy
ebben az évben nem lesz gond a bérfizetésekkel, nem lesz gond a működéssel a város intézményei és a polgármesteri hivatal tekintetében. Természetesen továbbra is takarékoskodni kell, külön takarékossági intézkedéseket nem terveznek. Úgy gondolja, hogy ez a
költségvetés biztosíték erre az évre.
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Az biztos, hogy eddig nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy ez így alakuljon, hisz
sokan elmentek a prémiumévek program keretében, nem vettek fel helyettük, nyugdíjba
mentek, ő helyettük sem vettek fel. A mai helyzetben nagyon fontos, ha egy kicsit többlet
munkát kell végezni, akkor a város érdekében ezt meg kell tenni.
Megkérdezi, van-e kérdés, vélemény. A bizottsági ülésen, érdekegyeztető fórumon elég
sok kérdés merült fel, illetve vélemény hangzott el.
Miután kérdés, vélemény nem volt, megköszöni, hogy meghallgatták és további egyeztetésre bocsátja a város 2012. évi költségvetés tervezetét. Ezzel a napirendi pontot lezárja.

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2012/2013-as tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a tanköteleskorú gyermekek iskolai beíratása időpontjára vonatkozó előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság tárgyalta.
Szabó István elnök tájékoztatja a testületet, hogy a bizottság az előterjesztést elfogadásra
javasolja azzal a módosítással, hogy a beiratkozás időpontja az eredeti elképzelés szerint
április 17-18. (kedd-szerda) napja volt, és ez maradjon, ne pedig az előterjesztésben szereplő április 18-19.
Ezzel a módosítással a bizottság az előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot az elhangzott módosítással fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
13/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2012/2013. tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15. § (2)
bekezdése, valamint a 16. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítéséhez a
2012/2013. tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratását, valamint az óvodai jelentkezések időpontját 2012. április 17. és április 18.
napjára tűzi ki.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az óvodai jelentkezések, valamint az iskolai beíratások lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2012. február 29.
Felelős:
Fűtő Georgina ügykezelő
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012/2013. tanévben belépő csoportok
gyermeklétszámát kizárólag a közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi minden intézményben. A maximális létszámtól való eltérés esetén alapfokú nevelési-oktatási intézményben a beíratást követően az intézményvezető köteles egyeztetést kezdeményezni a
fenntartóval. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője
fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézményének vezetője
Szabó István, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatója
6. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
7. Fűtő Georgina ügykezelő

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2011. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális,
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta.
Szabó István elnök elmondja, a bizottság a 2011. év II. félévi kulturális és sport rendezvények költségfelhasználását az előterjesztett tartalommal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután hozzászólás a képviselőtestület tagjai részéről nem
volt, kéri, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

9
14/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költségfelhasználásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. év II. félévében megvalósult önkormányzati szervezésű – kulturális és sport - rendezvények, illetve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellékelt tartalommal
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváth Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Földi Zsuzsanna vezető tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a könyvtár a 2012. évi érdekeltségnövelő támogatásra szeretne pályázatot benyújtani.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a pályázat benyújtását támogassák.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja az előterjesztett javaslatot egyhangúlag, nyolc
igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
15/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
2012. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 4/2004. (II.20.)
NKÖM rendelet alapján a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár tagintézménye állomány gyarapítását célzó pályázat benyújtásával egyetért.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos
feladatok ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
6. Kissné Veres Edit könyvtárvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető tanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról Kunhegyes Város Óvodai Intézménye részére
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a következőkben pályázathoz kapcsolódó azonnali
beszedési megbízás jóváhagyásáról kell dönteni. Ezen napirendi pont kapcsán az Óvoda
esetében.
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:
16/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 11745145-16837463 fizetési számlájára
beszedési megbízás benyújtását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlájára javára:
10045002-00313436-70000007
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A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Kunhegyes Város Óvodai Intézményének intézményvezetőjét a felhatalmazó levél
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény intézményvezetője
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról Kunhegyes Város Önkormányzata részére I.
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak azonnali beszedési megbízás jóváhagyásáról kell dönteni. Ebben az esetben az Önkormányzat esetében közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó pályázatról van szó.
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:
17/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
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Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlájára javára:
10045002-00313436-70000007
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról Kunhegyes Város Önkormányzata részére II.
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, ebben az esetben is a Munkaügyi Központ javára
azonnali beszedési megbízás jóváhagyásáról szól az előterjesztés.
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:
18/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
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Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlájára javára:
10045002-00313436-70000007
A felhatalmazás visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Kunhegyesi Kirendeltsége 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A)
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák szolgálatában” felhívásra pályázat benyújtásához
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Művelődési Központ szeretne TÁMOP pályázatot benyújtani.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a pályázat benyújtását támogassák.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

14
19/2012. (II.10.) Kt. h a t á r o z a t,
a „TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a
kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák szolgálatában” felhívásra pályázat benyújtásához.
Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti azonosító számú felhívásra pályázatot nyújt be a melléklet szerinti tartalommal és költségvetéssel.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel
kapcsolatos szükséges feladat elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte. Megköszöni a megjelent meghívott vendégek ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 50 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/113/6/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. február 10-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 4.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
4/2012.

Rendelet tárgya

Kódszám

A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

L1

5/2012.

Az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjak

H6

6/2012.

A talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

G4

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
12/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Z1

13/2012.

a 2012/2013. tanévben tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratásának, az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó
csoportok létszámának meghatározásáról

J4

14/2012.

Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról
2012. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére
pályázat benyújtásáról

J1

15/2012.

A 15

16
16/2012.
17/2012.
18/2012.
19/2012.

azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról

azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról
azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról
a „TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek 3. ütem – A)
közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák szolgálatában” felhívásra pályázat benyújtásához

Z1
Z1
Z1
A 15

