Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 4-én megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár
Magdolna, Szabó István és Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági
osztályvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Bibókné Simon
Mária kiskincstári csoportvezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság tagja tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető és 1 fő érdeklődő

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket. A soron kívüli ülés összehívását halaszthatatlan, határidős feladatok megoldása tette szükségessé.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület tagjai közül az ülésen hét fő megjelent, távolmaradását előzetesen bejelentette Dr.Horváth Lajos és Metzinger Ferenc.
A képviselőtestület határozatképes, a nyilvános ülést 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, a vagyonrendelet módosításáról szóló előterjesztést
tárgyalta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság a rendelet
tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester elmondja, a szennyvíz pályázatnál Kunhegyes Önkormányzata a gesztor, emiatt sokszor Kunhegyesnek kell helytállni. Mivel az önerőhöz bankhitel is
kell, ezért szükséges lenne bizonyos vagyonelemek átminősítése, hogy a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon is megterhelhető legyen, ezeket is le tudják adni a banknak, ha
erről lesz szó. Nem lehet eladni, de bejegyeztethető lenne a jelzálog. A beruházás kapcsán
570 millió forintnyi önrészről van szó. Ennek többszörösen meglenne a fedezete, mert a
lakosság már befizetett 200 milliót, Abádszalók esetében 100 milliót. Így az 570 millióból
már megvan 300 millió. Ugyanakkor át kell adni július 1-től nagyobb állami cégnek a vízművet, ugyanis 150 ezer egység kell ahhoz, hogy a vízmű működjön. A Szolnok és környéki gazdasági társaság, a TRV az átveszi és ezért a szennyvíz beruházásért évi 40-50
millió Ft bérleti díjat adna. Ugyanakkor benyújtja a társulás az Európai Önerő Alapra a
pályázatot, 80 millióra lehet, de szeretnének kapni 157 milliót. Az első fordulóban 85 %-os
intenzitással kapták meg a pályázatot, így 77 millió forinttal több lett az önerő, ezt is szeretnék hozzátenni az eredetileg beállított 80 millió Ft-hoz.
Természetesen nagyon sok munka vár még rájuk. A Magyar Fejlesztési Bankkal vannak
már előrehaladott tárgyalásban, információkat kértek és reméli rendben lesz a hitel.
Egy változtatást javasol a rendelet tervezetben. Amikor készítették a tervezetet még úgy
gondolták, hogy azonnal hatályba kell léptetni, de nem kell sietni, így a szokásos módon
lép a rendelet hatályba.
Miután hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2012. (IV.05.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és
a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az elmúlt év végén hoztak egy rendeletet, hogy a
hulladékszállítás díját a Remondisz Tisza Kft. által megadott paraméterek alapján
megemelik. Ezt követően jelent meg a törvény, hogy nem lehet megemelni, ezért ezt a
rendelkezését az önkormányzatnak vissza kell vonni.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja képviselőtársait, hogy a rendelet módosítását
a bizottság megtárgyalta és azt a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2012. (IV.05.)
önkormányzati rendeletét
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a szociális szolgáltató központ által biztosított étkeztetés és szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról kell dönteni, amelyet a gazdasági osztály a Családsegítő Központ munkatársaival közösen dolgozott ki.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett
határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
71/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi
Szakmai Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjairól.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai
Egységében biztosított szociális ellátások térítési díjait a határozat melléklete
szerint
elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a döntés Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása részére történő megküldésére Tiszafüred Város Önkormányzata Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja szakmai egységeiben biztosított szociális ellátások térítési díjairól
szóló rendelete megalkotása céljából.
E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 138/2011. (V.31.) Kt. határozat
hatályát veszti.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Pintér Erika Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása elnöke
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Molnár János költségvetési csoportvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
( írásban csatolva )

4/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Wekerle András Alapkezelő azonnali beszedési
megbízásra felhatalmazást kér az Útravaló – Macika program pályázat kapcsán.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
72/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a Wekerle Sándor Alapkezelő javára, az „Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram” keretében benyújtott pályázat alapján folyósított támogatásra kötött UK-T-2011-2502 számú
támogatási szerződés szerint pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások
benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 11745145-15577582-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtását a Wekerle Sándor Alapkezelő alábbi számlájára javára:
10032000-00285128-00000000
A felhatalmazás időtartama: 2012. március 05. napjától 2016. június 30. napjáig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert és Szabó Istvánt a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatóját a felhatalmazó levél
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szabó István igazgató
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
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4. Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1088
Budapest, Múzeum utca 17.
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető

4/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, ez az előterjesztés az előbbihez hasonló, ugyancsak
a Wekerle András Alapkezelő azonnali beszedési megbízásra kér felhatalmazást egy másik
ilyen pályázat kapcsán.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
73/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a Wekerle Sándor Alapkezelő javára, az „Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram” keretében benyújtott pályázat alapján folyósított támogatásra kötött UK-2011-0119 számú támogatási szerződés szerint pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 11745145-15577582-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtását a Wekerle Sándor Alapkezelő alábbi számlájára javára:
10032000-00285128-00000000
A felhatalmazás időtartama: 2012. március 05. napjától 2017. június 30. napjáig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert és Szabó Istvánt a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatóját a felhatalmazó levél
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2. Szabó István igazgató
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
4. Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1088
Budapest, Múzeum utca 17.
5. Dr.Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Molnár János költségvetési csoportvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
11. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető

4/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a Kakatra kiadott vízjogi engedély lejárt és ahhoz,
hogy a csapadékvíz elvezetési pályázat rendben legyen, ezt újból meg kell kérni, ami 252
ezer Ft-ba kerül. E nélkül nincs Kakatrendezés, nincs belvízelvezetési pályázat.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
74/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi létesítési engedélyének igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a
„kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi létesítési engedélyének” igazgatási szolgáltatási díjának teljesítéséhez.
2. Az igazgatási szolgáltatási díj összegét: 252.000 Ft-ot, azaz: Kettőszázötvenkettőezer forintot Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséből biztosítja, hozzájárul a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás 11745145-15794718-00000000 sz. számlájára történő átutaláshoz.
3. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
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6. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

4/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a szennyvíztisztító telepre jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzájárulásról szól. Abádszalók és Kunhegyes városnak közös a
szennyvíztisztító telepe, aminek a könyv szerinti értéke 80 millió Ft. Ez is korlátozottan
forgalomképes, nem lehet eladni, de jelzálog bejegyezhető rá. Ennek a bővítése, felújítása
770 millió Ft-ba fog kerülni. A Tisza-Víz Kft-ben a legnagyobb szavazati joga Tiszafürednek van, 51 %-os. Tegnap ülésezett a Tiszafüredi Képviselőtestület és meg is szavazták
ezt. Így már semmi akadálya nincs.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
75/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” (azonosító
szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes pályázathoz kapcsolódóan a meglévő
szennyvíztisztító telep jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzájárulásról.
Kunhegyes Város Önkormányzata az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-20100076) nyertes pályázathoz kapcsolódóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 106-110. §-a felhatalmazása alapján az alábbiak
szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul az Abádszalók 0765/5 hrsz-ú
szennyvíztisztító telep jelzálogjoggal történő megterheléséhez, melyet a Tisza-Víz Víztermelő és Szolgáltató Kft-vel kötött külön megállapodás keretében 2012. április 30-ig kell rögzíteni.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben a
taggyűlés jóváhagyja az ingatlanra a jelzálog bejegyzését, úgy a viziközmű
vagyon visszaszolgáltatása során ezt az ingatlant a jelzálogjoggal terhelten
kapja vissza.
3. A jelzálogjog jogosultja tudomásul veszi, hogy 2012. július 1. után a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
Abádszalók és Kunhegyes Város Önkormányzata közös osztatlan tulajdonába kerül át.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a jelzálogjoggal
való teher kiterjed a fejlesztés során megvalósuló szennyvíztisztító létesítményre is.
5. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a külön megállapodás megkötésére, a Tisza-Víz Víztermelős és Szolgáltató Kft. tagjaival való egyeztetésre, valamint a határozatban foglalt feladatokkal kapcsolatos teendők elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Abádszalók Város Önkormányzata
5. Tisza-Víz Víztermelős és Szolgáltató Kft. 5350 Tiszafüred, Örvényi u.
6. Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

4/5.alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a TÁMOP-s pályázathoz egy hiánypótlást kell elvégezni, azt, hogy az önkormányzat képviseletében, mint polgármester jogosultan járt el,
írt alá.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
76/2012. (IV.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0278 kódszámú nyertes pályázathoz a támogatási szerződésben
rögzített adatok alapján az önkormányzat képviseletére feljogosító felhatalmazás benyújtásának pótlása tárgyában.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja a támogató
felé, hogy a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0278 konstrukcióban támogatott európai
uniós társfinanszírozású projekt támogatási szerződésében rögzített adatok
alapján a támogatási szerződés, valamint a projekt keretében kötött vállalkozási, megbízási, szerződések, teljesítésigazolások aláírására a kedvezményezett
képviselőtestület oldaláról
Szabó András polgármester,
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Kunhegyes Város Polgármestere volt feljogosítva az önkormányzat képviseleti
jogával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós programok Ügyfélszolgálata 1134 Budapest, Váci út 45. C épület
4. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
5. Szarka Tünde projektmenedzser
6. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
7. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
8. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a soron kívüli ülésre tervezett munkáját elvégezte.
Megköszöni képviselőtársainak az ülésen való részvételt, munkájukat és a képviselőtestület
nyilvános ülését 15 óra 10 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/113/14/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. április 4-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 8.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
13/2012.
14/2012.

Rendelet tárgya

Kódszám

Az önkormányzat vagyona
A köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról

B6
G1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
71/2012.

72/2012.

73/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi Szakmai Egységében biztosított
szociális ellátások térítési díjairól
a Wekerle Sándor Alapkezelő javára, az „Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram” keretében benyújtott pályázat alapján
folyósított támogatásra kötött UK-T-2011-2502 számú támogatási szerződés szerint pályázathoz kapcsolódóan azonnali
beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról
a Wekerle Sándor Alapkezelő javára, az „Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram” keretében benyújtott pályázat alapján
folyósított támogatásra kötött UK-2011-0119 számú támogatási szerződés szerint pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazásról

K6

A 15

A 15
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74/2012.

75/2012.

76/2012.

a kunhegyesi Kakat-ér vizes élőhely kialakításának és ökológiai vízpótlásának vízjogi létesítési engedélyének igazgatási
szolgáltatási díjának megfizetéséről
az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt” (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-20100076) nyertes pályázathoz kapcsolódóan a meglévő szennyvíztisztító telep jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzájárulásról
a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0278 kódszámú nyertes pályázathoz a támogatási szerződésben rögzített adatok alapján az
önkormányzat képviseletére feljogosító felhatalmazás benyújtásának pótlása tárgyában

A 15

A 15

A 15

