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Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Külön köszönti az ülésen megjelent Szitár Ferenc rendőr alezredest, a Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjét, Tokai Lajos rendőr főhadnagyot, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnokát
és Molnár Zoltán tűzoltóparancsnokot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül az ülésen mind a kilenc fő megjelent, a
képviselőtestület határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
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Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg azzal a kiegészítéssel, hogy a nyilvános ülést követően két napirendi pont kapcsán zárt ülés megtartására is sor kerül.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a napirendi javaslatot a fentiekben ismertetett
módosítással együtt fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi, a képviselőtestület tagjai közül kíván-e valaki
interpellálni, közérdekű kérdést feltenni.
Miután a lehetőséggel senki nem kívánt élni, így javasolja, hogy az elfogadott napirend
alapján folytassák munkájukat.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató Kunhegyes város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester megkérdezi, a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény.
Magyar György megjegyzi, a televízióban, újságban Borsodban, Szabolcs megyében az
uzsorások elleni küzdelem napi híradásokban szerepel. Kérdezi, mennyire fertőzött ez a
terület, van-e ilyen egyáltalán, ha igen, mennyire könnyű ezeket az ügyeket felgöngyölíteni.
Szitár Ferenc köszönti a képviselőtestületet, nagy öröm számára, hogy itt lehet a körükben. Január 1-től tölti be a Karcagi Rendőrkapitányság vezetői pozícióját. Új szemlélet, új
korszak következik be ezzel a kapitányságon, ami Kunhegyes települést is érinti.
Úgy gondolja, az uzsora bűncselekmények vonatkozásában mindenki, maga a rendőrhatóság is sokat tehet. Jász-Nagykun-Szolnok Megye érintett és több mint 50 büntetőeljárást
kezdeményeztek a megyében szerteágazóan uzsorásokkal szemben. Ezek között volt, amelyik nagyobb hírértékkel bír, és volt, ami kevésbé jelent meg a mindennapi hétköznapi
életben. Jó maga még bevetési parancsnokként Tiszabő térségében több elfogást is eszközöltethetett a múlt év során. Az, hogy ez mennyire jellemző és mennyire van hatással a
társadalomra, ez egy furcsa kérdéskör, mert mindig a sértetti oldalt is hozzá kell tenni. A
sértetti oldalról sok esetben tapasztalják, hogy nem együttműködőek a rendőri hatósággal.
Azok érdekében tudnak tenni, akik elmondják a bajukat, akivel szemben észlelik, hogy
megtörtént ez a dolog és természetes a társszervek bevonásával a NAV és egyéb szervek
hatékonyan fognak fellépni és intézkedni, amire szükség van ahhoz, hogy ezeknek az embereknek, akik ebből élnek támadják az anyagi forrásaikat, támadják a megélhetésüket és
támadják azokat a már létrehozott erőforrásaikat, amit a tisztességtelen jövedelemből tudnak üzemeltetni. Ő maga gazdaságvédelmi szaknyomozóként kezdett, érzékeli ezt a problémakört és úgy gondolja Kunhegyes tekintetében nem kimondottan jellemző. Vannak
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ráutaló jelek, ehhez kell a jelzés, kell a sértetti oldal közbenható magatartása, hogy működjön közre és azt tudja mondani, ha 2012-ben ilyen felszínre kerül, akkor a törvény adta
lehetőségeken belül annak teljes szigorával el fog járni.
Szabó András polgármester ehhez kapcsolódóan szeretné megjegyezni, mert polgármesterként is nagyjából tisztában kell lennie ezzel a dologgal. Egyetlen egy esettel találkozott,
az illetőnek két ingatlana is van a városban és az egyik ingatlant fogyatékkal élőknek adta
ki albérletbe. Azok tettek panaszt. Erről tájékoztatta a rendőrőrs parancsnokát, ki is mentek, de nem jártak sikerrel, bizonyára azért, mert nem is teljesen úgy volt, ahogy előadták
az albérlők. Úgy gondolja a városban nem elterjedt ez a fajta bűnözés.
Nagy Kálmán úgy gondolja a törvényalkotás problémája az elsősorban és a rendőrségnek
ennél fogva probléma, de úgy gondolja valamilyen módon különbséget kellene tenni fémlopás és fémlopás között. Református lelkész és mostanában mindennapos a temetőben a
fémlopás. Kripták kerítéseit, sírkertek kerítéseit fűrészelik szét, megnevezik, hogy ki viszi,
hova viszi és mikor. Megfogják, egyrészét lefoglalja a rendőrség, megtalálja a különböző
fémkereskedőknél és azon túl, hogy lesz egy ejnye-bejnye, nagyjából a szabálysértés ennyi
lesz, 3-4 napot le fog tölteni az önkormányzatnál zöld mellényben és letudta a kegyeletsértést. Ezzel a kérdéssel az az alapvető problémája, ha ellopnak tőle egy 200 literes hordót az
is fáj, de rendben van. De ha ellop egy többszáz éves, kovácsoltvas kerítést az már teljesen
más kategória. Ezzel kegyeletet sért, sok jóérzésű embernek a lelkét háborgatja. Miért nem
lehet ebben a dologban különbséget tenni.
Azt gondolja, nagyon fontos lenne, tudják nagyon jól, hogy kik csinálják, tudják nagyon
jól, kik vásárolják fel, erre megvannak a tanuk is, talán még a vallomások is megtörténtek
és le fogja tudni néhány nap közmunkában.
Azt gondolja, hogy ez nem a rendőrség problémája, sokkal inkább a jogalkotó problémája.
Valami módon különbséget kellene tudni tenni ezekben a dolgokban, a büntetéseket nem a
rendőrség hozza. Nagyon jó lenne, ha akár közösen tudnának ebben fellépést tenni, mert ez
így tarthatatlan.
Ahhoz már lassan hozzászoknak, hogy a temetőből ellopják a fát, a fejfákat és sok minden
mást, lassan nem bírnak ezzel mit kezdeni. Hiába vannak temetőőrök, semmiféle eszköz
nincs a kezében, hogy azt mondhassa, rakja le a fát, mert vagy megverik, vagy sem. Most
már a fémkerítéseket, de tömegesen, rendszeresen lopják és viszik.
Szitár Ferenc válasza, hasonlóan az uzsorásokhoz a színesfémlopások terén is háborút
indított a rendőrség. Próbálnak helyt állni és a kollégái próbálnak eredményt produkálni. Itt
azért el kell különíteni bizonyos kategóriákat. Az elkövetőnek mindig van egy motívuma
és van egy célzata. A temetők vonatkozásában maga a célja nem az, hogy kegyeletet sértsen, hanem egy vagyon elleni bűncselekménynek a megvalósítása, itt nagyon fontos kritérium az, hogy ki az, aki megveszi, ki az, aki befogadja. Idesorolhatná a MÁV problémakörét és még sok mindenkinek a problémakörét, aki a színesfémmel kapcsolatba került. 2012től a Megyei NAV élén Gombár Gábor nevű parancsnok funkcionál, még gazdaságvédelmi
nyomozóként együtt tevékenykedett vele. Mindennapos a kapcsolatuk, felhívja a parancsnok urat, kéri tőle az intézkedést és hál’Istennek a Vám és Pénzügyőrség utódjának, a
NAV-nak van olyan jogosultsága, hogy minden kérdés nélkül, mindenféle egyéb előzmény
nélkül, akár magáningatlanra is be tud jutni és tud eljárásokat kezdeményezni. Hogy ezek
az eljárások mennyire hatékonyak, mennyire nem, ezt hagy ne reprezentálja, és ezt nem is
tiszte, hogy megítélje, hogy az igazságszolgáltatás oldalán álló döntést hozó bíró jó döntést
hozott-e, vagy sem. Kétségtelen, április 15-ével módosul a szabálysértési törvény, 20 ezerről 50 ezer Ft-ra ugrik a szabálysértési értékhatár, tehát a probléma tovább generálódik.
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Most van egy ügyészi állásfoglalása, ami pl. a Kunmadarasi repülőtérre vonatkozik, hogy
onnan a dolog elleni erőszakkal eltulajdonított színes fém sem dolog elleni erőszaknak
minősül, mert nincs birtokban, nincs tulajdonban, nincs használatban, használaton kívüli.
Tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy a szabálysértési őrizetbe vétel, nem előrehozott
büntetés, ez egy eszköz a rendőrség kezében. 2010-ben összesen szabálysértési őrizetet 14
alkalommal foganatosított a Karcagi Rendőrkapitányság. 2011-ben a jogszabályi változás
adta lehetőségek kinyílásával már 59 esetben foganatosítottak. Azt gondolja, ha szabadság
elvonást eszközölnek az elfogás után, annak azért jóval nagyobb visszatartó ereje van, még
ha 1-2-3 napra is, minthogy közmunkásként ledolgozza, vagy nem dolgozza. Ez nem lehet
előrehozott büntetés, de úgy gondolja, hogy kellő hatékonysággal bír. Ha az értékhatár
felugrik 50 ezerre, még szélesebb palettában tudják alkalmazni, de azt is tudni kell, hogy
ennek végrehajtása iszonyú terheket ró a végrehajtó állományra. Nincs fogdájuk, az elfogott személyt a közterületről elvont járőr Törökszentmiklósra szállítja, onnan vissza a bíróságra, és adott esetben a bíróságról a BV-be. A tavalyi évben több mint ezer órában 236
rendőr, több mint 12 ezer km futással teljesítette ezt. Végesek a lehetőségeik és a bírói
nyugdíjazásból kifolyólag a Karcagi Bíróságon a 6 bíróból három fog maradni, akik tárgyalni tudják ezeket az ügyeket, és adott esetben előfordulhat olyan, hogy őrizetbe veszi,
de nem lesz tárgyalás, mert szabadítani kell, mert nincs rá kapacitás. Mint vezető már januárban felvette a kapcsolatot a Városi Bíróság vezetőjével és meghatározták azokat a
munkamódszereket, amivel tudnak egymáshoz igazodni és a leghatékonyabbak tudnak
lenni. Maga Pintér Sándor belügyminiszter úr fogalmazta meg két héttel ezelőtt, hogy a
színesfém lopások terén a kormányzat is várja, hogy mit lehet tenni. Hogy a megélhetési
bűnözéshez kapcsolódóan nehéz ennek az elkövetői körnek a tudatára hatni. Majdnem
hogy kényszerből lopnak. A rendőrség a maguk eszközeivel próbál hatékonyan fellépni.
Kiadta, hogy Kunhegyes, Kunmadaras térségében mindenkit őrizetbe kell venni és nem
érdekli, hogy ez milyen ráfordított energiával és eszközzel jár, de ha a bíróság azt mondja,
hogy szabadít, akkor szabadít. Ez előtt meghajlik. 2012-ben ez fő kérdéskör, de visszakapcsolva az első mondatához, a NAV bevonásával a felvevői kör legális, vagy illegális voltát
firtatva tudnak eredményeket elérni és ott lehet olyan jellegű bírságot kiszabni, ami hosszú
távon ellehetetleníti azt az elkövetőt, aki felvásárolja.
Szabó István elmondja, iskolájukat is érintik, főleg negatív dolgok, de most pozitív dolgot
szeretne megemlíteni. Az iskola rendőre program az intézményükben jól működik és nagy
segítség, amikor tanévkezdéskor segítenek beindulni a gyerekeknek az átkeléseknél és az
egyéb forgalmas utakon való közlekedésben. Ezt nagyon köszönik. Van olyan tanulói kör,
ahol nem segítségre, hanem határozott fellépésre is szükség van. Amikor segítséget kértek
az iskola rendőrétől, akkor gyorsan megjelent, hatékonyan, határozottan lépett fel és bízik
abban, hogy meggyőzően és maradandó nyomokat hagyott. Mindenképpen pozitív dolognak tartja ezt.
Szitár Ferenc köszöni az elismerő szavakat. Elmondja, ez is egy olyan hosszú távú program, amit a rendőrség igyekszik felkarolni. Minden iskolánál minden átjárónál nem tudnak
ott lenni, de igyekezni fognak. 2012. évben reményeihez híven a drog prevenció kapcsán a
Megyei Rendőrkapitányság célelőadói eljutnak minden iskolába és megpróbálnak egy
olyan képet adni a fiataloknak a drog vonatkozásában, ennek a veszélyével kapcsolatban,
ami a megelőzést helyezi előtérbe és próbálja előtérbe helyezni azt a veszélyt, amit még
nem nagyon látnak. Az elmúlt évben a Karcagi Rendőrkapitányság vonatkozásában 22
esetben volt kábítószerrel való visszaélés bűntette miatt büntető eljárás. Ebből 6 esetben
került vádemelési javaslatra, a többit a jogszabályt kijátszva próbáltak megjátszani az elkövetői körök. Ahhoz, hogy egy jogkövető társadalmat tudjanak kiépíteni meg kell kezdeni
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a gyerekek oktatását az óvodában, iskolában. Itt gondol a közlekedési szabályokra, egyéb,
életbeli szabályokra, stb. Úgy gondolja éppen e rábízott kincs kapcsán van tennivalójuk. A
jövőben is, amikor szükség van rájuk ott lesznek, a rendőr tenni fogja a dolgát.
Úgy képzeli el a rendőrkapitányság működését, miután egy darabig jó színvonalon működött és valami oknál fogva egyre gyakoribbak lettek az elvándorlások, egy olyan rendőrséget kíván felépíteni, ami nemcsak látható, hanem lát is és ott és úgy végzi a dolgát, ahol
szükség van rá. Úgy tudná ezt reprezentálni, amikor a mentőt hívják és jön gyorsan, amikor a tűzoltót hívják és jön gyorsan, akkor az elégedettséggel tölti el. Ugyanezt szeretné
elérni a rendőrség vonatkozásában is. Legyen ott, tegye a dolgát, a lehetőségeikhez képest
jól, eredményesen és hatékonyan.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna háziorvosként törvényszerű, hogy a klienseik köre
jelentős átfedésre kerülhet a rendőrséggel, főként ügyeleti időszakban. Az 5. oldal az, ahol
leginkább összefoglalta: a csökkenő tolerancia, az alkohol, a családon belüli erőszak, a
kedvezőtlen szociális helyzet, ami az intézkedésre okot adó élethelyzetek túlnyomó többségét előidézi. Humánus, körültekintő, szakmailag korrekt, a veszteséget és a problémák
minimalizálására törekvő működést tapasztal, az együttműködésük abban a tekintetben is
korrekt, hogy az egészségügyi ellátó személyzet biztonságát is szavatolja, amit egyre inkább hangsúlyozni kell a környék és az országos atrocitások tükrében, amikor életmentést
és újraélesztést végző mentőst bántalmaznak, életmentő készülékektől fosztják meg a betegért menő sürgősségi esetkocsit. Amikor a megye számos ügyeleti ellátó helyén valóban
bántalmaztak már egészségügyi személyzetet, orvost, ápolót. Úgy gondolja nem része a
személyi állomány élet- és munkakörülményei ennek a beszámolónak, ez inkább az állományi értekezletek témája, de a Kunhegyesi Rendőrőrs a puritánon túlmutatóan lelakott,
kopott, nem kelti azt a benyomást, hogy értékek, emberi életek mentén komoly munka folyik és ez mind rendszeresen történik. Ez a korszerűtlenség, elhasználtság, lelakottság egy
ideje talán romlik, mint javul és hasznos lenne a rendbe tétele, műszaki-informatikai fejlesztése és a berendezés cseréje érdekében, vagy esetleg jobb elhelyezése érdekében közös
gondolkodást folytatni, és ha ez a városban, az önkormányzatnál kedvező fogadtatásra talál, akkor tiszteletdíja adott részét erre szívesen felajánlja.
Szitár Ferenc kardinális kérdésnek tekinti az elhelyezést és az állomány munkakörülményeit. Sajnálatos módon azt kell mondania, mind a rendőrség tekintélyét, mind az ott dolgozó rendőr emberiségét sérti az a körülmény. A Karcagi Kapitányságon most olyan állapotok vannak, hogy az ÁNTSZ bezáratta a fogdát. Erre sokan azt kérdezik, miért az elkövetővel foglalkozik a rendőrkapitány. Április 1-től a gazdasági igazgatóság visszakerül a
főkapitánysághoz és nem Nyíregyháza fogja megmondani, szükségük van-e új lobogóra,
vagy bármire. Azt gondolja, ez egy változás lesz. Élt egy beadvánnyal a felsőbb szervek
felé a karcagi kapitányságot illetően és tervben van a Karcagi Kapitányságnak a megépítése. Úgy gondolja, ha Karcagra fejlesztenek, akkor természetszerűleg Kunhegyesre is, a
végvárakat is erősíteni kell. Sokáig mostoha gyermekek voltak a rendőrőrsök, de úgy gondolja megfelelően megerősített végvárak nélkül, erős rendőrséget tudnak itt is kialakítani.
Ha most bemennek a rendőrőrsre azt látják, hogy tisztaság, kulturáltság van, persze nagyfokú puritánság, lelakottság mellett. Csak ígéretet tud arra tenni, mindent megtesz annak
érdekében, hogy az új gazdasági ellátó szerv, azokat az eszközöket és feltételeket biztosítsa, ami a legszükségesebb a mindennapi munkavégzéshez. A számítógépes park fejlesztése
is folyamatban van, a jelenlegi rendszer lassú és elavult, ami a mindennapi munkavégzést
nagyban akadályozza. Ezeket a problémákat mindennap észlelik, érzékelik, egyedüli a
Karcagi Kapitányság az országban, amely bérleményben és nem saját épületben kapott
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elhelyezést. Ezt a problémakör szem előtt tartja, és ha ehhez segítség érkezik, azt szívesen
fogadják.
Szabó András polgármester a tájékoztató két mondatára szeretne visszautalni és kéri a
Kapitány Úrtól és Parancsnok Úrtól, hogy határozottan intézkedő rendőrség megvalósításával érjék el ezt a fejlődést. A város közbiztonsága a statisztikai számok tükrében jónak
értékelhető, de valójában a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem a statisztikai számadatok befolyásolják.
Reméli, hogy a lakosság biztonságérzete is növekedni fog, mert most elég mélyen van.
Úgy gondolja, kérdéseivel, véleményeivel a képviselőtestület maximálisan elismerte a
rendőrség munkáját, ehhez további jó egészséget és együttműködést kíván.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
50/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület a Karcag Városi Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város közrendje,
közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a,
kiemelten a beszámolóban 2012. évre megfogalmazott főbb célkitűzésekre, feladatokra.
A képviselőtestület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, kiemelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fokozása érdekében kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szitár Ferenc r.alezredes, mb. kapitányságvezető
Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző

Szabó András polgármester megköszöni Szitár Ferenc rendőr alezredesnek és Tokai Lajos
rendőr főhadnagynak a tájékoztatót, illetve az ülésen való megjelenést és további jó munkát kívánt.
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Szitár Ferenc és Tokai Lajos elhagyja a tanácskozó termet.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a tűzoltóság teljes mértékben átalakul, állami irányítás alá kerül, Karcaghoz fognak tartozni. A munka továbbra is várja a tűzoltókat az öt
településen, mint eddig. A lakosság véleménye is nagyon pozitív a tűzoltósággal, a tűzoltó
vezetőséggel kapcsolatban.
Szabó István, mint igazgató szeretné megköszönni a tűzoltóság segítségét, mert amikor
valamilyen rendezvény van a gyerekeknek és kijönnek, a gyerekeknek nagy élmény ezekkel az eszközökkel megismerkedni. Ugyanakkor a mindennapi munkában, a balesethelyzet
elhárításában, fák kivágásában nyújtanak nagy segítséget, gyorsan, határozottan végzik
munkájukat. Megköszöni segítő közreműködésüket és kéri, hogy továbbra is segítsék
munkájukat.
Nagy Kálmán, mint a tűzoltó köztestület elnöke elmondja, már a polgármester úr is említette, hogy át kell alakulnia a tűzoltóságnak. Azt nem tudják mi lesz, pontosan még nincs
meg a neve. Elképzelhető, hogy önkormányzati tűzoltóparancsnokság, valami őrsszerű
lesz, hasonló a rendőrséghez. A központ Karcag lesz és annak lesz egy kirendeltsége, őrse
még nem tudják pontosan mi. A közgyűlést a napokban kell, hogy összehívja, és át kell
alakulnia a köztestületnek. Ami még nagyon fontos, hogy átalakult a tűzoltóságok finanszírozása és nagyon keményen számít a finanszírozásban az önkormányzatok támogatása. A
rendelet meghatározza, hogy a finanszírozásban mekkora részt képviselhet az állami támogatás, a személyi kiadások tekintetében a 70 %-át képezheti az állami támogatás része.
Nem kis fejtörést okozott azt kitalálni, hogy az állomány létszáma ne csökkenjen, így is a
minimális létszámon működik az önkéntesekkel kiegészülve. Ezért is nagyon fontos az
önkormányzatok támogatása. Nagyon jó lenne, ha Kunhegyes, mint az öt település legnagyobbika elöl járna abban, hogy rendszeresen folyósítja az önkormányzat azt a támogatást,
amit évről-évre a költségvetésében meghatároz. Mert ezek nélkül a pénzek nélkül az elkövetkező időszakban az állomány bérét nem fogja tudni ez a tűzoltóság fizetni, mert le van
szabályozva, hogy az állami támogatásnak csak a 70 %-a fordítható bér és járulékaira. Sajnos vannak olyan önkormányzatok, amelyek évek óta egy fillért sem fizettek, és ez nagyon
keményen megnehezíti a dolgát a köztestületnek. Leginkább olyan területről nem fizetnek,
ahová a legtöbbet kell vonulni. Ott van a legtöbb olyan riasztás, ami vakriasztás, de meg
kell tenni azt a 30 km-nyi utat és meg kell győződni a bejelentés valóságtartalmáról. Ezért
jó lenne, ha az önkormányzatok a hozzájárulásaikat pontosan és időben teljesítenék és ebben Kunhegyes Város Önkormányzata élen járna.
Szabó András polgármester elmondja, a képviselőtestület a 2012. évi költségvetésében
megszavazta ugyanazt a támogatást, mint az elmúlt évben, és havonta, kéthavonta az arányos részt utalják a tűzoltóság számlájára.
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Molnár Zoltán parancsnok köszönti a képviselőtestület tagjait. Megköszöni az elmúlt évben nyújtott támogatást, segítséget. Ezekkel a feltételekkel továbbra is tudják biztosítani
ezen a színvonalon ezt a munkát. Az ülést megelőzően beszélt a parancsnok úrral, aki tájékoztatta az új névről. Ezek alapján tűzoltó-parancsnokságként fog tovább működni és ennek megfelelően módosítják, fogadják el az új alapszabályt.
Vincze László alpolgármester a saját és az önkormányzat nevében is köszönetét fejezi ki a
tűzoltóságnak az elmúlt évben végzett munkájukért. Legtöbbször ő maga szokott olyan
apróbb-cseprőbb problémákkal hozzájuk fordulni, amit a saját eszközeikkel, illetve a közalapítvány eszközeivel nem tudnak megoldani. Mindig készségesen állnak rendelkezésre és
segítenek a probléma megoldásában. Ezért is szeretne nekik köszönetet mondani, bízva a
további jó együttműködésben.
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
51/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót megismerte és azt
jóváhagyólag elfogadja,
egyúttal a Kunhegyes Város Köztestületi Önkéntes Tűzoltósága valamennyi
dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett
megelőző és védekezési tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok

Molnár Zoltán és Nagy Ferencné elhagyja a tanácskozó termet.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a 2012. évi költségvetés módosítását a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elmondja, a bizottság az előterjesztett rendelet tervezetet elfogadásra
javasolja a képviselőtestületnek.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képviselő és Nagy Kálmán önkormányzati képviselő elhagyja a tanácskozó termet, ezzel a képviselőtestület létszáma hét
főre módosul.
Szabó András polgármester elmondja, ezt a módosítást azért kellett a képviselőtestület elé
terjeszteni, mert a 2012. március 1-én megjelent kormányrendelet alapján az önkormányzati segélyeket most már a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni. Ugyanakkor majd a későbbiekben találkoznak az érdekeltségnövelő pályázattal és ennek az önerejét is meg kell jelentetni a költségvetésben Kunhegyes, Tiszagyenda és Tomajmonostora vonatkozásában.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel - elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2012. (III.28.)
önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (III.02.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a 2011. évi költségvetés módosítását a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel - elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2012. (III.28.)
önkormányzati rendeletét
a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi
szakmai beszámolójának elfogadásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság megtárgyalta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2011. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót.
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Megkéri Szabó István bizottsági elnököt, a képviselőtestületet tájékoztassa a bizottság véleményéről.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság a beszámolót megvitatta, elfogadta és az arról szóló tájékoztatót a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe viszszaérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma nyolc főre változott.
Magyar György véleménye szerint a Művelődési Központ tetőborítása nem olyan állapotú, ami nem kis probléma. Kérdezi, erre vonatkozóan a beázás megszüntetésére van-e valami megoldás, pályázat, pénz.
Szabó András polgármester elmondja, valószínű megoldás van rá, jelenlegi információjuk
szerint most nincs olyan pályázat, amit erre be tudnának nyújtani. Most csak egy egyszerű
megoldást tudnának eszközölni, amit korábban már a Kolozsvári Imre cége megtett, eddig
bírta és most újból beázik.
Nagy Kálmán önkormányzati képviselő a tanácskozó terembe visszaérkezett, ezzel a képviselőtestület létszáma kilenc főre egészült ki.
Szabó András polgármester miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
52/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette
azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2011. évben
a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények
színvonalas lebonyolítása során kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Érintett települések polgármesterei
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5. Szabó István az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elnöke
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
7. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést az Oktatási, Kulturális,
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság az alapító okirat
módosítását elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal - minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
53/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 78. § (5)
bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratot
Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 78. § (5)
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bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 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 169/2011. (VIII.18.) határozattal kiadott alapító
okiratot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Társult önkormányzatok polgármesterei
5. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
12. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosítását az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az alapító okirat módosítását –
amelyet jogszabályi változás tett szükségessé – a bizottság e képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
54/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a 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 Alapító Okiratot
Módosító Okiratát 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 194/2011. (IX.27.) határozattal kiadott alapító okiratot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó István igazgató
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
11. Fűtő Georgina ügykezelő
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító
okiratának módosítását az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság tárgyalta.
Szabó István elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az alapító okirat módosítását –
amelyet jogszabályi változás tett szükségessé – a bizottság a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
55/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a 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 Okiratot Módosító Okiratát 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 28/2012. (III.01.) határozattal kiadott alapító okiratot.
Erről értesülnek:
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1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó igazgató
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Molnár János költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
11. Fűtő Georgina ügykezelő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását is a jogszabályi változások miatt el kell végezni.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
56/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának Módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.
1. A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratot módosító okiratát 2012. április 1. hatállyal, jelen határozat
1. számú melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 2012. április
1. hatállyal a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal és
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 111/2011. (V.24.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okiratait.
3. A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
Felelős:

jegyző
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Határidő:

2012. június 30.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat érdekeltségnövelő pályázatot
kíván benyújtani, ehhez már a költségvetési rendeletet is módosították. Mint mondotta a
tiszagyendai, tomajmonostorai telephely, illetve Kunhegyes vonatkozásában összesen
mintegy 280 ezer Ft önerőt kell a pályázathoz biztosítani a három önkormányzatnak. Ehhez kéri a képviselőtestület tagjainak támogatását.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a pályázat benyújtását fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
57/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 4/2004. (II.20.) rendelete alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó: a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Ilosvai Varga István Városi
Művelődési Központ tagintézménye és a Tiszagyenda, Tomajmonostora telephelyei működését szolgáló technikai eszközök és berendezések vásárlását célzó pályázat benyújtásával egyetért.
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2. A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye és telephelyei vonatkozásában 2012. évi költségvetésén felül
mindösszesen 280.000 Ft önerőt biztosít a 2012. évi költségvetési rendeletében.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2.) pontban meghatározott kereten belül az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye vonatkozásában eszközbeszerzésre 100.000 Ft önerőt biztosít.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
A társult önkormányzatok polgármesterei
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata telephelyeiről, a helyi
önkormányzat által használt szakfeladatokról szóló belső szabályzat elfogadásáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, külön meg kellett határozni az önkormányzathoz
tartozó szakfeladatokat. Ezt tartalmazza a határozati javaslat.
Miután hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
58/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata telephelyeiről, a helyi önkormányzat által használt szakfeladatokról szóló belső szabályzat elfogadásáról.
A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Önkormányzata Belső szabályzatát Kunhegyes Város Önkormányzata telephelyeiről, a helyi önkormány-
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zat által használt szakfeladatokról a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti
tartalommal.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés „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” címmel benyújtandó
pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztásáról szóló 32/2012. (III.01.) Kt. határozat módosításáról

( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP pályázaton belül megalapozó tanulmány
és tematika készítésére nyertek támogatást és az erről hozott határozatot kell módosítani,
mert az összeg kevesebb lett 50 ezer Ft-tal. A nyertes pályázó így is vállalja feladat elvégzését.
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:
59/2012. (III.27.) 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” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására
szolgáltató kiválasztásáról szóló 32/2012. (III.01.) Kt. határozat módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.2.3/A11/1 Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését segítő új tanulási formák szolgálatában” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység
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ellátására szolgáltató kiválasztásáról szóló 32/2012. (III.01.) Kt. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„Bruttó megbízási díj:
- megalapozó tanulmány elkészítése:
- Tematikák elkészítése:

500.000 Ft
1.200.000 Ft”

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Easy Learning Hungary Kft. 1146 Budapest, Thököly út 56-60.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )

13/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az ivóvízminőség javítási program pályázatához
kapcsolódóan az EU önerő alaphoz nyújtanak be támogatásra pályázatot.
Aki az előterjesztett javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
60/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes vízminőség-javítása és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-7.1.0/11-20110047 azonosító számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás
pályázat benyújtásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata:
1. elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (IV.22.) BM rendelet alapján;
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2. kijelenti, hogy az EU Önerő Alap támogatás igénylésére benyújtott pályázat
a Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés című KEOP7.1.0/11-2011-0047 pályázat megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére vonatkozik;
3. kijelenti, hogy az Önkormányzat Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai
során a Kbt. 71. § (4) bekezdés c) pontja szerinti – munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértéke – értékelési szempontot alkalmazza;
4. kijelenti, hogy a Kunhegyes Város Önkormányzata a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú projekt támogatási szerződés szerinti összes bekerülési költsége 48.900.000 Ft, melyhez az önkormányzatnak 7.335.000 Ft önerőt szükséges biztosítani.
Az Önkormányzat az önerő összegét költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja. A tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető KEOP támogatás előleg és a lehívott EU Önerő Alap támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg.
A 6/2012. (IV.22.) BM rendelet 3. melléklet B) pontja szerinti költség 0 Ft,
így fedezete biztosított.
A 6/2012. (IV.22.) BM rendelet értelmében Kunhegyes Város Önkormányzata által igénylendő EU Önerő Alap támogatás összege a 3. pontban foglaltak figyelembe vételével 7.335.000 Ft.
5. kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele az alábbiak szerint alakul:

1. Önerő
2. KEOP támogatás
3. Összes költség

2012
7.335.000
41.565.000

Összesen
7.335.000
41.565.000

48.900.000

48.900.000

6. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Inno Invest Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/4.
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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13/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Vásárhelyi Tervhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezési pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés. Átszámlázásról van szó és ehhez
szükségesek a következő döntések.
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:
61/2012. (III.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” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges átszámlázáshoz.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges átszámlázásról az alábbiak szerint dönt:
1. a határozat mellékletében, a „SZERZŐDÉS a pályázat során elszámolható
egyes költségek átszámlázásáról” dokumentumban foglaltakat tudomásul
veszi, elfogadja, és a szerint jár el.
2. a tárgyban korábban hozott 48/2012. (III.20.) Kt. határozatot hatályon kívül
helyezi.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

13/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, ugyancsak a bel- és csapadékvíz rendezési pályázathoz kapcsolódik az előterjesztés, a szükséges változtatásokat kell a pénzeszköz átadáshoz átvezetni.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
62/2012. (III.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” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához „Pénzeszköz-átadási megállapodás” megkötéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges „Pénzeszköz-átadási megállapodás” aláírásához az alábbiak szerint dönt:
1. A határozat mellékletében, a „Pénzeszköz-átadási megállapodás” dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, és a szerint jár el.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja a 2.636.520 Ft pénzeszköz átadást.
3. A tárgyban korábban hozott 49/2012. (III.20.) Kt. határozatot hatályon kívül
helyezi.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

13/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a bel- és csapadékvíz rendezés kapcsán a Keviterv
Akva végzi a tervezést, készíti a megvalósíthatósági tanulmányt. Az ehhez kapcsolódó
átszámlázásról kell dönteni.
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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63/2012. (III.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” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos átszámlázásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos átszámlázásról az alábbiak szerint dönt:
1. a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatosan felmerült 10.147.300 Ft
a pályázat során elszámolható költség, átszámlázásához a csatolt „Szerződés a pályázat során elszámolható egyes költségek átszámlázásáról” dokumentumban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, és a szerint jár el.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

13/5. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előző átszámlázáshoz szükséges a pénzeszköz
átadási megállapodás megkötése.
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:
64/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-NagykunSzolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges, a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos „Pénzeszköz-átadási megállapodás” megkötéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem” tárgyú pályázat „Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos tá-
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mogatásának” lehívásához szükséges „Pénzeszköz-átadási megállapodás” aláírásához
az alábbiak szerint dönt:
1. A határozat mellékletében, a „Pénzeszköz-átadási megállapodás” dokumentumban
foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, és a szerint jár el.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetése terhére átszámlázott
10.147.300 Ft szállító finanszírozású összeg lehívásához a 2 %-os ÁFA növekményt, azaz: 159.800 Ft összegű pénzeszköz átadását biztosítja.
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
megállapodás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

13/6. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Csatorna Beruházó Víziközmű Társulat megalakulása óta az önkormányzati tulajdonú Ady Endre u. 3. szám alatti épületben működik, ez
a székhelye. Most változás bejelentése történt a Cégbíróság felé, aki hiánypótlásként kérte
a székhely használathoz az önkormányzat hozzájárulását.
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:
65/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Csatorna Beruházó Viziközmű Társulat székhely bejegyzéséhez hozzájárulás.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján – hozzájárul ahhoz, hogy a Kunhegyesi Csatorna Beruházó Viziközmű Társulat székhelyeként a Kunhegyes Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonát képező Kunhegyes, Ady Endre u. 3.szám alatti ingatlan
kerüljön bejegyzésre a Cégbíróságon.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátásával.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Rózsa Lajos a Társulat elnöke
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

13/7. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a szennyvízberuházás kapcsán az önerő alapba a
Társulás pályázatot nyújt be, és erről a társulás tájékoztatást adott a képviselőtestületnek.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
66/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
tájékoztatás saját forrás csökkentésére kérelem benyújtásának lehetőségéről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok
és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012.
évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (IV.22.) BM rendelet alapján az
Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulásnak lehetősége van az
„Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési tisztítási projekt” (azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) pályázathoz kapcsolódóan a Támogatási
szerződésben rögzített 80 millió Ft saját forrás csökkentésére kérelmet benyújtani és az erről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
Nagy István ügyintéző
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13/8. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy az Óvodai Intézmény tagintézményei – Tomajmonostora, Tiszaszentimre, Tiszagyenda – pályázatot nyújtanak be infrastrukturális
fejlesztésre. Ehhez kéri a képviselőtestület támogató döntését.
Aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
67/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján benyújtandó
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztésére,
felújítására benyújtandó pályázatról.
Kunhegyes Város Önkormányzata
egyetért
a Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Tagintézményeinek infrastrukturális fejlesztéséről, felújításáról szóló pályázat benyújtásával az alábbiak szerint:
1. A pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét 3.311.905 Ft-ot a
város 2012. évi költségvetésében a tagönkormányzatok alábbi döntéseivel
összhangban biztosítja:
- Tomajmonostora Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda
(5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.) felújítására a pályázathoz
szükséges önerőt 1.097.580 Ft-ot a 41/2012. (III.14.) Kt. határozatában biztosítja;
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda
(5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 2.) felújítására a pályázathoz szükséges
önerőt, 1.014.241 Ft-ot a 23/2012. (III.26.) Kt. határozatában biztosítja;
- Tiszagyenda Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda (5233
Tiszagyenda, Ady E. út 6.) felújítására a pályázathoz szükséges önerőt,
1.200.084 Ft-ot a 32/2012. (III.27.) Kt. határozatában biztosítja.
2. A pályázat megvalósításához szükséges további 29.807.139 Ft, azaz: Huszonkilencmillió-nyolcszázhétezer-százharminckilenc forint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. melléklet 13. pont a)-c) alpontja szerinti,
vissza nem térítendő támogatás szerinti elnyerése esetén:
- Tomajmonostora Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda
(5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 64.) 9.878.217 Ft támogatás;
- Tiszaszentimre Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda
(5322 Tiszaszentimre, Rózsa út 2.) 9.128.167 Ft támogatás;
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-

Tiszagyenda Község Önkormányzata a Napköziotthonos Óvoda (5233
Tiszagyenda, Ady E. út 6.) 10.800.754 Ft támogatás.

3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges feladatok
elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tomajmonostora Község Önkormányzat polgármestere
5. Tiszaszentimre Község Önkormányzat polgármestere
6. Tiszagyenda Község Önkormányzat polgármestere
7. Fábián-Major Anikó intézményvezető
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Molnár János költségvetési csoportvezető
10. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
11. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

13/9. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a vis maior tartalékra nyújt be az önkormányzat
támogatási igényt 641.324 Ft értékben. Reméli, hogy meg is kapják.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
68/2012. (III.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi, valamint külterületi útjain végzett kármentesítés költségeinek csökkentésére támogatási igényt nyújt be vis maior támogatás elnyeréséhez.
A káresemény forrásösszetétele: kizárólag a védekezési költségek vonatkozásában 2012. február 16-ig kiállított számlák összesítése alapján.
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Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen:
-

2012. év
274.854 Ft

adatok: Ft-ban
%
30 %

0 Ft
0 Ft
641.324 Ft
916.178 Ft

0%
0%
70 %
100 %

A költségvetés alapján a védekezési költségek összege: 916.178 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt.
A testület a saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
A testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Dr.Horváthnné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
5. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
6. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
8. Bodó István főelőadó

Szabó András polgármester bejelenti, a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a képviselőtestületi ülésre meghívott jelenlévők részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 45 perckor bezárja.

Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc

30
Iktatószám: KVÖ/113/12/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. március 27-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 7.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
11/2012.
12/2012.

Rendelet tárgya
2012. évi költségvetés módosítása
2011. évi költségvetés módosítása

Kódszám
B1
B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
50/2012.
51/2012.
52/2012.

53/2012.

54/2012.

55/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2011. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató
tudomásul vételéről
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola alapító okiratának módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

C7
C2
J1

L5

L5

L5
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56/2012.
57/2012.
58/2012.

59/2012.

60/2012.

61/2012.

62/2012.

63/2012.

64/2012.

65/2012.
66/2012.
67/2012.

68/2012.

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
Módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
2012. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata telephelyeiről, a helyi önkormányzat által használt szakfeladatokról szóló belső szabályzat elfogadásáról
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” címmel benyújtandó pályázattal kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztásáról szóló 32/2012. (III.01.) Kt. határozat módosításáról
a „Kunhegyes vízminőség-javítása és vízbázis fejlesztés”
tárgyú KEOP-7.1.0/11-2011-0047 azonosító számú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támogatás pályázat benyújtásáról
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
átszámlázáshoz
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához „Pénzeszköz-átadási megállapodás” megkötéséről
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges
Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos átszámlázásról
a „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és
csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” tárgyú pályázat támogatásának lehívásához szükséges,
a Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatos „Pénzeszköz-átadási megállapodás” megkötéséről
a Kunhegyesi Csatorna Beruházó Viziközmű Társulat székhely bejegyzéséhez hozzájárulás
tájékoztatás saját forrás csökkentésére kérelem benyújtásának
lehetőségéről
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján benyújtandó
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Tagintézményeinek
infrastrukturális fejlesztésére, felújítására benyújtandó pályázatról
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő támogatási igény benyújtásáról
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