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megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna, Szabó István önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló,
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető, Barta Jenő a Városi
Építési Hivatal vzetője, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető,
Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezetőtanácsos, Bodó István főmunkatárs, Szathmári Norbert a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunhegyesi Alapszervezete elnöke, a JNSZ Megyei
Közgyűlés tagja, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető, illetve 7 fő érdeklődő

Szabó András polgármester köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati
képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület soros ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Hiányzik Vincze László alpolgármester, aki gyógykezelés
miatt maradt távol.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
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Szabó András polgármester megkérdezi, van-e interpelláció, közérdekű kérdés, bejelentés,
felvetés.
Szathmári Norbert a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kunhegyesi Alapszervezete
elnöke, a JNSZ Megyei Közgyűlés tagja több ok folytán kér szót.
Megnézték a meghívót, átvizsgálták a napirendi pontokat és örömmel tapasztalták azt,
hogy a bejövő útszakaszokon a kamerarendszer kiépítésére energiát fektet a képviselőtestület, a közbiztonság megteremtése érdekében ezt nagy lépésnek tartják. Itt szeretne néhány
ütközést megvilágítani, hogy tisztán lásson mindenki. Örömmel vették a polgármester úr
által május 17-e körül minden háztartásba kiküldött, a rend fenntartása érdekében tett pontokat, abban látták, hogy mezőőrség alakul Kunhegyesen. Itt szeretne köszönetet mondani
annak, hogy a Jobbik mezőőrségre tett javaslata, amelyet írásban tettek, meghallgatásra
talált. Viszont itt jönnek azok a fenntartások, amikre mindenképpen időt kell szentelni. A
mezőőrségről és azokról a pontokról, amit a polgármester úr meghatározott, múlt időben
beszél abban a levélben, ami minden családhoz eljutott, múlt időben beszél azokról a megoldási javaslatokról, amikkel a közbiztonság helyzetét javítani kívánja. Sajnos a mezőőrség
is egy fővel szerepel, 30 ezer hektárral jut egy mezőőr Kunhegyesen. Úgy érzik, hogy egy
felületes, jelképes kezdeményezés, mivel nem látta a napirendi pontok között a mezőőrség
felállítását, mint napirendet. Ebben a polgármester úr egyszemélyben nem hozhat döntést,
mindenféleképpen a testületnek a döntése szükséges és megfelelő önkormányzati rendelettel szabályozzák a járulékok kiszabását, stb. Ugyanezek vonatkoznak a többi, a közbiztonság javítására tett javaslatára is, pl. a polgárőrség megerősítéséről beszél, holott maguk a
polgárőrök is elmondják, nem tudnak mit tenni, egyedül nem tudják fenntartani a rendet.
Gondoljanak bele, a helyi polgárőrök a helyi járőrrel mennek egy kocsiban így a közbiztonság érdekében tett erőfeszítések elfulladnak. Több szem, többet lát elven kellene szétszórni az embereket a településen, mert ez így meddő próbálkozás. Hiába bővül 25 fő fölé
a polgárőrség létszáma, ha nem bizonyul sem aktívnak, sem hatásosnak. Civil kezdeményezésre, figyelő szolgálatra hívja fel a figyelmet a polgármester úr. Nekik is volt két éve
egy figyelő szolgálatuk, amit kellően sikerült elnyomni. De ha a polgármester úr is azt
mondja, hogy szabad csapatokat nem szabad engedélyezni Kunhegyesen, ez miért lehet
jogi kiskapu, miért nem lehet nekik is csatlakozni a polgárőrséghez, ahogy nekik is a polgárőrség és a rendőrség is felvázolta a lehetőséget.
Másik felvetése, hogy a Jobbiknak május 17-én volt egy nagyméretű demonstrációja, a
kunhegyesi alapszervezet szervezte ezt a rendezvényt a terjedő erőszak ellen. A rendezvényen 600 ember vett részt, javarészt kunhegyesiek, de az ország több tájáról is érkeztek
ide. Ahogy szétnéztek az emberek között, a 600 ember között voltak politikai pártállástól
független emberek. Mindegy, hogy fideszes, vagy mszp-s, vagy akármilyen párthoz tartozó
legyen, hiába a jobbik szervezte, itt mindenki Kunhegyesen saját ügyének érezte ezt és
politikai pártokon felül tudott emelkedni, hogy egyhangúan kifejthessék nemtetszésüket a
terjedő erőszak ellen. Nagyon sajnálja, hogy a képviselőtestület tagjai közül nem vettek
részt ezen a rendezvényen. Igen is, el kellett volna jönni, ha a Jobbik szervezi, akkor is.
Az, hogy szabad csapatokat nem lehet szervezni, ez véleménye szerint egy elég erőteljes
kijelentés, amit önkényesen, egyszemélyben nem szabad meghozni és ami nagyon fontos
és fontos, hogy felhívják az emberek figyelmét, hogy a demonstráció előtt két nappal a
polgármester úr által felvázolt lehetőségekről a levél, az véleménye szerint, a tagság szerint
semmi mást nem szolgált, hogy visszatartsa a demonstrációra szándékozóknak, vágyóknak
akaratát, mintsem hogy a rendet fenntartsák vele. Hiszen amit a polgármester úr felvázolt
javaslatokat, azokról a testület még nem döntött, azokról egyszemélyben nem lehet dönteni. Úgy érzi, hogy ez félrevezetés volt, az emberek félrevezetése, amely javaslatok két hét
után elhalnak.
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Értesültek arról, hogy panaszt tettek szervezetük ellen a helyi cigányok. Ő maga itt most
szóban, ha kell, akkor írásban is szeretne erre hivatkozni, hogy a közmunkások ezen a rendezvényen végig ott álltak, láthatósági mellényben. Épp azok, akik a hangulatot csinálták a
rendezvényen. Szeretne ellenük panaszt tenni, mert azok abban az egy órában, amikor a
rendezvényen voltak, nem végezték a munkájukat.
Szeretné azt is megtudni, hogy neki, mint Megyei Közgyűlési képviselőnek miért nincs
joga, hogy havonta egy órahosszában fogadó órát tudna tartani, holott Mezőtúron lehetséges ez. Miért nincs lehetősége arra, hogy megkaphassa a testületi anyagot, holott más településeken és más politikai hitvallású képviselőtársának ez lehetséges.
Üzeni az MSZP tagságának, tegyenek rendet a fejekben, mert sokszor hallja vissza, hogy a
Magyar Gárdára hivatkoznak. A Magyar Gárdával kapcsolatban ne felejtsék el, hogy
Gyurcsány Ferenc tette tönkre és Pintér Sándor intézte, hogy véglegesen eltűnjön a pályáról. Szeretné kérni, ne felejtsék el, ez nekik is köszönhető, hogy a Magyar Gárda nem létezik.
Szabó András polgármester a mezőőrrel kapcsolatban elmondja, egy mezőőr lesz, ha teljesen elvégzi az iskolát, mivel rendőr volt nem jelent gondot megszerezni a fegyvertartási
engedélyt sem. Egyelőre ennyire volt pénz, de mindezeket is azért sikerült megcsinálni,
mert jelenleg a város költségvetését sikerült egyenesbe hozni. Mondhatja azt, hogy a többi,
környékbeli városokhoz képest Kunhegyes jól áll annak ellenére, hogy ebben az évben
nem hoztak takarékossági intézkedéseket, mint az elmúlt években. Csak addig tudnak
nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. Természetesen amennyiben lehetőségük lesz, nemcsak
egy mezőőr lesz, de neki is még hiányzik a vizsgája. Ettől függetlenül ismerkedik a területtel, járja a határt. Ha észlel valamit, nyilván a rendőrségnek szól és tudnak intézkedni. Úgy
gondolja, hogy ez is előrelépés az előző időszakokhoz képest.
Továbbra is a véleménye az, ha nő a polgárőrség létszáma, az mindenképpen erősítést jelent. Azokat most nem tudja felsorolni, hogy kik azok, akik ebben részt vesznek, de több
olyan van, pl. a vezetőjük is, akik rendőrök voltak és van bizonyos fogalmuk arról, hogyan
lehet javítani a rendet.
A civil kezdeményezés, figyelő szolgálat, erre mások is felhívták a figyelmét, hogy ne így
nevezzék, hanem hogy a város vagyonát védik, amikor járőröznek, jogilag ez sem jó, de
maradjanak ennél, a lényeg, hogy a lakosság lássa, hogy törődnek velük.
Azon, hogy május 17-én mennyien vettek részt a rendezvényen, nem kíván vitatkozni, biztos 600-n voltak, ha azt mondja, de mások mást mondanak, de ez nem lényeges. De azt
elvárja a képviselőtestület minden tagja, a polgármester is, ha van egy rendezvény, arra
névre szóló meghívót kapjon. Úgy tudja, nem tisztelték meg annyira a város vezetőit a
szervezők, hogy névre szólóan kapjanak meghívót. Erre lehet azt mondani, hogy ott a plakát, de a képviselőtestület mégiscsak a város vagyonának a gazdája.
Azt visszautasítja, hogy félrevezette volna az embereket ezzel a levéllel, ez egy kicsit erős,
bármennyire is egy erős Jobbiknak az elnökéről van szó helyben. Úgy gondolja, ilyen kijelentéseket megalapozottan tegyen, ne kapásból, hogy a polgármester félrevezette a lakosságot. Nem szokta félrevezetni a lakosokat, azt nem mondja, hogy nem tévedhetetlen, de
azt, hogy valakit félre akar vezetni, azt visszautasítja, főként Kunhegyes lakosságát. Úgy
gondolja, nem azért választották meg, mert valaki is azt érezte volna, hogy félrevezette
őket.
Ha panaszt kíván tenni a cigányokra, akkor azt név szerint tudja megtenni. Ezzel nem tudnak mit tenni, hogy sárga trikóban itt voltak. Ha jól tudja a rendezvény 5 órakor kezdődött,
akkor csak a parkőr van szolgálatban, a többi nem. Az pedig, hogy a sárga mellény rajta
van, az nem bizonyíték, mert ha ő maga kocsit szerel, felveszi a mellényt.
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Az, hogy havonta egyszer fogadóórát akar tartani, ennek nincs akadálya. Ki kell bérelni
egy helyiséget, mert sajnos itt, ebben az épületben dolgoznak. Itt nem tudnak politikai
szervezetnek helyet adni, még a Megyei Önkormányzat tagjának sem.
Az egészet összefoglalva ő maga is had mondjon egy durva szót, aki a mások bajából próbál politikai tőkét kovácsolni akár nagygyűlésen, és azt hangoztatni, mert az egész azért
volt, mert két szerencsétlen embert Kunhegyesen kiraboltak, inkább nem is mondja ezt a
szót, nem szeretne bíróságra menni, de meg van a véleménye erről. Két szerencsétlen embert kiraboltak és akkor hívják ide a Jobbik elismert országos emberét és akkor itt csinálják
a nagygyűlést.
A lakosságot meg kell nyugtatni, mert ez a két eset a biztonságérzetüket rontotta, és ha
továbbra is, szóban is, gyűléseken is ezt vetik fel, akkor tovább romlik. Úgy gondolja a
képviselőtestületnek, de a pártok vezetőinek is az a dolga, hogy megpróbálják a lakosságot
megnyugtatni. Mert az ilyen szöveg is ugyanúgy rontja a biztonságérzetüket, mintha kirabolják. Mind a kettő rontja, de ezzel csak fokozzák a lakosság biztonságérzetének a roszszabbodását, ha így próbálják egy nagygyűlésen felvezetni a témát és ráfogják egy csoportra.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna felveti, a Purgány utca 33. szám alatti önkormányzati
telek szomszédos lakója, Csókáné Budai Anna kéri, hogy a részben meghagyott épület
bontását követően egy válaszkerítés kerülhessen oda, valamint az utcafront felőli kerítést
és a telek kaszálását is meg kellene oldani. Helyszíni szemle alapján a kérése jogos.
Másik kérdése, hogy a kisebbségi önkormányzat tevékenységének befejeztével valami romaügyi referens van-e, aki az önkormányzattal kapcsolatot tart, pl. diákok ösztöndíja,
egyéb intézni valók tekintetében. Vagy azokat a feladatokat teljes mértékben kényszerül
mellőzni az a lakosságréteg.
Teljes mértékben egyet kell értenie azzal, hogy nagyban csökkent a lakosság biztonságérzete, nagyon sokat romlott az egyedül élő idős emberek hangulata, bizonyos félelmek nem
alaptalanul vannak az emberekben, hogy ez a támadás bármikor megismétlődhet. Ma sem
érzik felfokozottan biztonságban magukat. Próbálnak riasztórendszerek, házi segítségnyújtás, rokonok, ismerősök, egyéb kapcsán lépni, de véleménye szerint a prevenció lenne a
nagyon lényeges. Pl. ha nem fordulhatna elő az, hogy a kunhegyesi tippadó többszöri
rendőri látótérbe kerülése is kevés volt ahhoz, hogy erőteljesebb rendőri fellépést eszközöljenek. Úgy gondolja ennek is megvan a maga oka, illetve ha a kisebbség soraiban is egyre
inkább az a jellemző, hogy próbáljon meg dolgozni, taníttassa a gyerekeit, a nyilvánvaló
köztörvényes elemeket se Kunhegyes, se a kisebbség ne tűrje meg a soraiban. A közösség
erejével tegyék lehetetlenné az itt tartózkodását annak, aki nyilvánvalóan közösségellenes,
életellenes és emberellenes.
Szabó András polgármester válaszában elmondja, feljegyezte Csókáné ügyét, ki fogja
vizsgáltatni és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik.
A kisebbségi önkormányzat a településen megszűnt, ha probléma van, és a kisebbséggel
kapcsolatban tanácsot akar kérni csak Bordácsnéra tud támaszkodni. Az nem jó, hogy nem
működik az önkormányzat, mert az összes többi az már nem hivatalos.
Abban egyetértenek, hogy romlott a lakosság biztonságérzete, és ráadásul az újságírók még
rá is tetéztek, mert még a kenderesi esetet is Kunhegyesre tették. Abban is egyet értenek,
hogy a riasztó rendszerekre szükség van. Épp a mai ülésen foglalkoznak vele, hogy az öt
bevezető útra kamerát szereltessenek fel, erre idáig még nem volt lehetőségük pályázni
sem. Már az okmányiroda körül szereltek fel kamerákat, két alkalommal sikerült is azokat
a tetteseket leleplezni, akik kirángatták az asztalokat a helyükről.
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Felveti, kevés a rendőri jelenlét. Gond van, ezzel egyetért, a rendőrségnek is sokkal többet
kell tenni. Az új kapitány úrral gyakran megbeszélik a dolgokat, úgy látja, igen agilis fiatalember, aki rendet akar tenni Kunhegyesen és a Karcaghoz tartozó többi településen is.
Még most adni kell neki időt és lehetőséget, hogy a lakosság is észrevegye, hogy javul a
rendőrség munkája. A Megyei Rendőrkapitány Úrral is beszélt, aki megígérte, hogy fokozatosan fel fogják fejleszteni a rendőrség létszámát és az utcán többet fognak tartózkodni,
hogy a lakosság biztonságérzete is javuljon. Ebből még sajnos túl sokat nem észlelnek, de
bízik benne, de kéri, várjanak legalább egy évet, mert egyik napról a másikra ez nem fog
menni.
Nagy Kálmán egy bejelentést kíván tenni. Most vasárnap, június 3-án a Református
Templomban, az istentiszteletet követően állampolgársági eskü lesz. Testvértelepülések
állampolgárai itt adták be a kérelmüket és most lesz lehetőség rá, hogy Bácsfeketehegyről
négyen és Makkosjánosiból 10 fő tegyen állampolgári esküt. Teljesen a hivatalos formát
követik, de a templomban fog megtörténni, mint ahogy a Mihály Napi Sokadalomkor is.
Erre a jelenlévőket és a képviselőtestület tagjait hívja és várja.
Szabó András polgármester is kéri, aki teheti, vegyen részt ezen a nagyon szép ünnepségen. Miután további bejelentés, kérdés nem volt a továbbiakban a napirendi javaslat szerint
folytatja a képviselőtestület munkáját.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, tájékoztatást kaptak a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi üzleti évéről, közhasznúsági jelentéséről.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a tájékoztatót fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a tájékoztatót egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
104/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót
e l f o g a d j a.
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A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a feladatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységükért.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imre Péter, a kuratórium elnöke
Kuratórium tagjai
Felügyelő Bizottság tagjai
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
Szabó József csoportvezető
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a gyermekvédelem 2011. évi helyzetéről Kunhegyes városában
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, beszámolót készített Szabó György, a Városi
Gyámhivatal vezetője a város gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2011 év vonatkozásában.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, a beszámolót fogadják
el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
105/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-a alapján az
önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
A képviselőtestület megállapította, hogy az önkormányzat gyermekvédelemmel
összefüggő kötelezettségeit teljesítette:
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-

-

-

-

biztosította a jogosultaknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a
rendkívüli és kiegészítő gyermekvédelmi, valamint az óvodáztatási támogatást,
közreműködött az iskoláztatási támogatással kapcsolatban,
fenntartotta a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító intézményt, a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményeket (bölcsőde, óvodai és iskolai
napközi otthon),
biztosította a más településen igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájárulás lehetőségét,
működtette a gyermekek átmeneti gondozására szolgáló helyettes szülői hálózatot. A helyettes szülők és a férőhelyek rendelkezésre állnak, a lehetőség
adott az átmeneti gondozásra.
a gyámügyi igazgatási feladatokat a jogszabályoknak megfelelő keretek között látja el a városban jegyzői hatáskörben dolgozó ügyintéző és a Városi
Gyámhivatal.

A képviselőtestület a településen a gyermekvédelem helyzetét a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelőnek, átlagosnak értékeli. A gyermekvédelmi intézményhálózat a szervezeti, személyi és tárgyi követelményeknek megfelel.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 5000 Szolnok,
Ady E. u. 35-37.
4. Szabó György a Városi Gyámhivatal vezetője
5. Lengyel Andorné a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Szociális
Szolgáltató Központja Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település szociális és egészségügyi helyzetéről
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a település szociális és egészségügyi helyzetéről
szóló beszámolót véleményezte az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság.
Magyar György a bizottság elnökhelyettese beszámol arról, hogy a bizottság a beszámolót
a képviselőtestületnek támogatásra javasolja. Erényeként említi meg, hogy átlátható és
lényegre törő, de a jövőre vonatkozóan kérésként fogalmazódott meg, hogy ki kell térni
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olyan társadalmi helyzetben lévő emberekre, csoportokra, melynek helyzetelemzése nem
maradhat ki ebből a tájékoztatóból. Ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a betegszállító
rendszer káosza nem került bele, viszont olyan égető probléma, amit úgy gondolt a bizottság, hogy az önkormányzat mindenképpen jelezzen az illetékesek felé, hogy ez a probléma
minél hamarabb megoldásra kerüljön. Megfogalmazódott a mentőállomásra egy rohamkocsi beszerzésének szükségessége a megfelelő felszereltséggel. Ez is olyan támogatandó
irányvonal, ami elkerülhetetlen a jelenlegi helyzetben.
Ezekkel a kiegészítésekkel összességében támogatásra javasolta a bizottság a beszámolót.
Szabó András polgármester összefoglalva elmondja, összegyűjtik a problémákat a betegszállítással kapcsolatosan és azokat jelezni fogják a minisztérium felé, illetve egy
esetkocsit, rohamkocsit kapjon a helyi mentőállomás. Ennek az összegzésnek az elkészítéséhez majd segítséget kér a szakemberektől.
Ezzel a kiegészítéssel amennyiben elfogadja a képviselőtestület a beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a beszámolót a szóban elhangzott kiegészítéssel
együtt egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
106/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Kunhegyes
város szociális és egészségügyi helyzetéről készített 2011. évi beszámolót azzal
a kiegészítéssel, hogy a Képviselőtestület jelezze az illetékesek felé a
betegellátó és szállító rendszer hiányosságait, illetve szükségesnek tartja a
Kunhegyesi Mentőállomást egy rohamkocsival ellátni.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Képviselőtestület tagjai
Nagy Kálmán református lelkész vezető, SAREPTA Idősek Otthona
Angyal Balázsné mb. szakmai egység vezető, TKTT Szociális Szolgáltató
Központ Kunhegyesi Szakmai Egysége
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
tagjai
Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Fűtő Georgina ügykezelő
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatójának kinevezésére
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatói állására egy pályázat érkezett.
A pályázatot az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
véleményezte.
Magyar György a bizottság elnökhelyettese elmondja, a bizottság egyöntetű véleménye
volt, hogy egy jól megfogalmazott pályázattal állnak szemben. Ami a bírálatban megjelent
– hiszen a közoktatási törvény végrehajtási rendeletei még nem láttak napvilágot – a jövő
bizonytalanságát is mutatja. A szerző, pályázó Szabó István meglehetősen jövőbe mutatón,
önkritikát is gyakorlón fogalmazta meg pályázati szándékát. A pályázat elfogadását a bizottság javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e kérdés, vélemény a pályázattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri, döntsenek. Aki egyetért azzal, hogy a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatójának Szabó Istvánt nevezze ki a képviselőtestület, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – minősített
többséggel -, egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
107/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatójának kinevezésére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
SZABÓ ISTVÁN
Kunhegyes, Hajnal u. 4. szám alatti lakost 2012. július 01. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időszakra a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatói munkakörének ellátására
k i n e v e z i.
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A Képviselőtestület megállapítja, hogy nevezett az intézményvezetői megbízás
feltételeinek megfelel.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vezetői pótlék mértékére a
138/1992. (X.8.) Korm.rendelet 14/C. § (1) bekezdésének rendelkezései az
irányadók.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
3. Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szabó István pályázó
7. Magyar Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósága
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
11. Fűtő Georgina ügykezelő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
alapfokú nevelési – oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok számának meghatározása
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskolában, valamint a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2012/2013. tanévben indítható csoportok számának meghatározásáról kell dönteni.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Magyar György a bizottság elnökhelyettese tájékoztatja a testületet, a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, áttekintette az indítható csoportokat, létszámokat, kiemelve, hogy
első évfolyamon két osztályt a Dózsa Tagintézményben indít. A bizottság egy ellenszavazat mellett a javaslatot támogatásra javasolta.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a bizottság tagjait,
hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot öt igenlő szavazattal, két nemleges
szavazat és egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
108/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítandó csoportok számának meghatározására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában álló
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben a következő csoportok indítását engedélyezi:
a) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye:
Kunhegyes
Hajnal úti óvoda:
2 csoport
Garay úti óvoda:
3 csoport
Kossuth úti óvoda:
3 csoport
Zádor úti óvoda:
3 csoport
Intézményi szinten összesen:

26 fő/csoport
21 fő/csoport
25 fő/csoport
25 fő/csoport
11 csoport

52 fő
64 fő
75 fő
75 fő
266 fő

Tiszaroffi Óvoda:

3 csoport

21 fő/csoport

64 fő

Tiszaszentimre:

3 csoport

23 fő/csoport

68 fő

Tiszagyenda:

1 csoport

35 fő/csoport

35 fő

Tomajmonostora:

2 csoport

20 fő/csoport

39 fő

b) A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakiskola:
A beíratott tanulói létszám alapján az első évfolyamon 4 osztályt indíthat:
- a kunhegyesi Dózsa Úti Tagintézményben
2 osztályt,
- a tiszagyendai tagintézményben
1 osztályt,
- a tiszaroffi tagintézményben
1 osztályt.
A kunhegyesi tagintézményekben indítható napközis csoportok száma 3,
Tiszagyendán 1, Tiszaroffon 3.
Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012/2013-as tanévben a belépő csoportok
gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi minden intézményben. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Barta Ferenc aljegyző
Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
Koczúrné Tóth Ibolya Tiszaszentimre község polgármestere
Fazekas Szabolcs Tomajmonostora község polgármestere
Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
11. Fűtő Georgina ügykezelő

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a civil szervezetek részéről benyújtott pályázatokat
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
Kéri elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy 2012. évben is a civil szervezetek támogatására 600 ezer Ft összeget hagyott jóvá a képviselőtestület. Erre a keretöszszegre 20 szervezettől érkezett pályázat. A keret felosztásánál a rendező elv az volt a bizottság részéről, hogy 30 ezer Ft körüli összeg jut mindenkinek, néhány esetben ez kevesebb, illetve több volt. Ezt következőn ismerteti a bizottság álláspontját:
Civil szervezet neve
Bizottság által javasolt támogatás (Ft)
Kunhegyesiek Baráti Köre
30.000
Nyugdíjas Klub
30.000
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
30.000
Búzavirág Népdalkör – Hajdina Citerazenekar
30.000
Hagyományőrző Egyesület
30.000
Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapít30.000
vány
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
30.000
Kunhegyesi Ifjúsági Néptánccsoport
50.000
Mozgássérültek JNSZ Megyei Szervezete Kunhegyesi
30.000
Csoportja
Hagyományőrző Tánccsoport
20.000
Kossuth Iskola Diákönkormányzata
30.000
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
20.000
Kunhegyes Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és
30.000
Vagyonvédelmi Egyesülete
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Vagyonvédelmi Egyesülete
História a Gyermekekért Alapítvány
TKTT Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi
Szakmai Egysége
Szakképzésért Alapítvány
Kunhegyesi Állatvédők Egyesülete
Dózsa Tagintézmény – Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom csoportja
Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért
Kunhegyesi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

Szabó András polgármester tájékoztatásul elmondja, ezek a civil szervezetek más egyéb
intézménytől, szervezettől is kapnak támogatást, nemcsak az önkormányzattól. Példaként
mondja az Iker Gyermekekért Alapítványt, amely a 2011. évi szilveszteri bál bevételét
kapja meg. Egy-egy civil szervezet, a diákönkormányzat kap az iskoláktól is. Azzal tisztában van, hogy a most javasolt összeg nem nagy, de most ennyi keretösszeget tudott a képviselőtestület biztosítani, így fogadta el a képviselőtestület.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát fogadják el a civil szervezetek támogatását
illetően.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
109/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005. (VII.13.)
önkormányzati rendelet 3. §-ában foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek
2012. évi tevékenységének támogatására – pályázat felhívása szerint a pályázó
kunhegyesi civil szervezetek munkájának elősegítésére, a település közösségi
feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 2012. évi támogatási keretét az
alábbiak szerint osztja fel:
Civil szervezet neve
Kunhegyesiek Baráti Köre
Nyugdíjas Klub
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Búzavirág Népdalkör – Hajdina Citerazenekar
Hagyományőrző Egyesület
Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
Kunhegyesi Ifjúsági Néptánccsoport
Mozgássérültek JNSZ Megyei Szervezete Kunhegyesi
Csoportja

Megítélt támogatás
(Ft)
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
50.000
30.000
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Hagyományőrző Tánccsoport
Kossuth Iskola Diákönkormányzata
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
Kunhegyes Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és
Vagyonvédelmi Egyesülete
História a Gyermekekért Alapítvány
TKTT Szociális Szolgáltató Központja Kunhegyesi
Szakmai Egysége
Szakképzésért Alapítvány
Kunhegyesi Állatvédők Egyesülete
Dózsa Tagintézmény – Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom csoportja
Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért
Kunhegyesi Óvodás Gyermekekért Alapítvány

20.000
30.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett
városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szabó András polgármester
szerződéskötés, finanszírozás 2012. évben folyamatos
végső határidő: 2012. december 31.

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

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kiskakat utca, illetve a Róna-köz forgalmi rendjének
megváltoztatásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a Kiskakat utca – Róna-köz forgalmi rendjének
változtatásáról készült javaslatot a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja a képviselőtestületet, a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, elolvasta az előterjesztésben található szakmai véleményeket is. Azonban
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úgy látják, mivel az indítványozón kívül másik két vélemény nem támogatja a forgalmi
rend megváltoztatását és a szakmai vélemények sem támasztják ezt alá, illetve a városi
főépítész véleménye szerint sem indokolt, valamint sem baleset, vagy más egyéb esemény
sem indokolja, ezért a bizottság úgy döntött, hogy a forgalmi rend megváltoztatását nem
javasolja a képviselőtestületnek.
Kontra József üdvözli a bizottság javaslatát, biztonságtechnikai szempontból ő maga is
óckodott attól, hogy a Kiskakat útról a Petőfi útra tereljék át a forgalmat, ami akár gyalogos, akár autós forgalom szempontjából zsúfolt.
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a „B” határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
110/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kiskakat utca – Róna köz forgalmi rendjének megváltoztatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a
Kiskakat utca – Róna köz forgalmi rendjét nem változtatja meg.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tokai Lajos rendő főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
6. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Abádszalók – Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt” (azonosítószám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes
pályázathoz kapcsolódó ingatlanfedezetként felajánlott kunhegyesi ingatlanok értékbecsléséről
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, az ingatlan fedezet felajánlását a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte.
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Metzinger Ferenc elnök tájékoztatja képviselőtársait, hogy a bizottság az előterjesztett
javaslatot a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, Kunhegyes gesztorsága azután került előtérbe, amikor Abádszalók adósságrendezési eljárása elindult. Nagyon sok információ még náluk volt, azokat még külön rendezni kellett, hogy intézkedéseket kell még hozni.
Ha minden jól megy, akkor tudnak haladni.
Az önerőnek a fedezete biztosítva van a két város részéről. 3,5 milliárdos beruházásról van
szó, 590 millió forint az önerő. Ennek az önerőnek a fedezeteként már a lakossági LTP-s
számlákon van Kunhegyesen esetében 200 millió, Abádszalók esetében 100 millió forint.
Ha elkezdődik a beruházás, akkor még várható jelentősebb befizetés, úgy gondolja, hogy
ebből még várhatnak 100 millió forintot, Abádszalók pedig 50 milliót.
A legújabb kormányrendelet szerint minden településnek át kell adni a közművagyont,
Kunhegyeshez legközelebb a Tiszamenti Regionális Vízmű van. Viszont nekik kötelességük a 3,5 milliárdos beruházás 2 %-át bérleti díjként fizetni. Ez azt jelenti, hogy
Abádszalók és Kunhegyes 70 millió forintot kell, hogy kapjon minden évben. Ez a későbbiekben az amortizáció miatt kicsivel kevesebb lesz. Ebből tudnák törleszteni a hitelígérvényt, amit a Magyar Fejlesztési Banktól szeretnének megkapni. Ugyanakkor pályáznak az
EU Önerő alapra is 80 millió Ft összegben. Úgy gondolja ez a három forrás biztosítékot ad
arra, hogy Kunhegyesen és Abádszalókon a szennyvízberuházás önerejét tudják prezentálni.
Ezt követően kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – minősített
többséggel – elfogadja a következő határozatával:
111/2012. (V.29.) 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 kapcsolódó ingatlanfedezetként
felajánlott kunhegyesi ingatlanok értékbecsléséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva a következő, Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokat ingatlanfedezetként
FELAJÁNLJA
az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”
(azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes pályázat megvalósításához szükséges költségeinek forrás-összetételében szereplő bankhitel fedezeteként:
Hrsz.
3192/1
255

Cím
Bajcsy Zs. u. 5.
Arany J. u. 26.

Megnevezés

Forgalmi
érték (Ft)

Hitelbiztosítás
értéke (Ft)

lakóépület – bérlakás
szoc.étkeztetés konyhája

2.200.000
17.000.000

1.500.000
11.900.000

17
1380
2344/1
270
2427
2323/6
513
435
2172
1985
3303/7
2435/1
3309/3
450
Összesen:

Kossuth L.u.55.

idősek napközi otthona
Kossuth L.u.39. múzeum
Arany J. u.2.
beépítetlen terület
Tomaji u.9.
kunkapitányház
Dózsa GY.u. 4.
orvosi rendelő
Kossuth
L.u. családsegítő központ
106.
Kossuth L.u.58. tancukrászda
Rákóczi u.
sporttelep
Béke u. 1.
autóbuszállomás
sporttelep
Dózsa Gy. u.31. lakóépület-bérlakás
strandfürdő
Ady E.u.1.
általános iskola

14.100.000

9.900.000

17.300.000
600.000
6.200.000
21.800.000
12.800.000

12.100.000
400.000
4.300.000
15.300.000
9.000.000

55.600.000
17.400.000
16.800.000
12.200.000
2.800.000
33.800.000
18.800.000
249.400.000

38.900.000
12.200.000
11.800.000
8.500.000
2.000.000
23.700.000
13.200.000
174.700.000

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a kapcsolódó
dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés május 6-a Jászkun Emléknap-pá nyilvánítása Kunhegyes
városban
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, Simai János kunkapitány május 6-a jászkun emléknappá nyilvánítását kéri. Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottsági ülésen
részt vett Simai János kunkapitány is, akinek szóbeli előterjesztését is meghallgatták. Ő
világította meg, hogy miért nem működhet ez csak városi szinten. Hiába voltak már korábban is kezdeményezések erre vonatkozóan, de most a bizottság egyértelműen úgy foglalt
állást, hogy a képviselőtestület május 6-át a településen jászkun emléknappá nyilvánítsa.
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Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az előterjesztett javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
112/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
május 6-a Jász-Kun Emléknap-pá nyilvánítása Kunhegyes városban.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete minden év május
6-át Jász-Kun Emléknap-pá nyilvánítja, és a település ünnepének tekinti.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évtől kezdődően minden évben Jász-Kun Emléknap-pal kapcsolatos megemlékezést
tart, mellyel méltó ódon emléket állít az 1745. évi Redemptiónak, a jászok
és kunok szabad önmegváltásának.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Simai János V. nagykunkapitány
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

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

Szabó András polgármester elmondja, azonnali beszedési megbízás jóváhagyásáról kell
dönteni. Már bármikor pályáznak, ahhoz mindegyikhez jóvá kell hagyni az azonnali beszedési megbízást. Most 6 fő foglalkoztatására pályáztak a Munkaügyi Központhoz és ehhez kérik ezt.
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:
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113/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja alábbi számlája 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. JNSZ 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 a piactéri vásárcsarnok 5. számú helyiségének bérbeadásáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a piaci vásárcsarnok 5. helyiségének bérletére érkezett egy ajánlat. Az optikus szeretné kivenni, ez az egyetlen helyiség, amelyiknek még
nincs gazdája. Ez a legnagyobb üzlethelyiség, azonban ebből csak az alsó részt kívánja
bérbe venni. Ezért azt javasolja, hogy a bérleti díj 35.000 Ft + ÁFA legyen.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bérbevételt fogadják el az általa tett, 35.000 Ft +ÁFA bérleti díj ellenében.
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
114/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a piactéri vásárcsarnok 5. számú helyiségének bérbeadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő piactéri vásárcsarnok 5. számú üzlethelyiségét
bérbe adja
az alábbi feltételekkel:
Bérlő:
MARADY OPTIKA Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth u. 80.)
Bérleti szerződés időbeli hatálya:
2012. július 15-től 2013. július 31-ig
35.000 Ft/hó + ÁFA
Bérleti díj:
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentieknek
megfelelően a bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marady Optika Kft. 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 80.
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2012. évi Parlagfű-mentesítési pályázat benyújtásának
utólagos jóváhagyásáról és a pályázat önerejének biztosításáról
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat pályázni kíván a parlagfű mentesítési alapra, amelynek önerejét kell biztosítani. 75 %-os támogatottságú a pályázat.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
115/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2012. évi Parlagfű-mentesítési pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról és a pályázat önerejének biztosításáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Parlagfű-mentesítési pályázat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásával.
2. A pályázat teljes bekerülési költsége bruttó: 522.652 Ft, azaz: Ötszázhuszonkettőezer-hatszázötvenkettő forint.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét bruttó 147.652 Ft, azaz: Egyszáznegyvenhétezerhatszázötvenkettő forint összeget a 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a pályázattal
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Abádszalók – Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt” (azonosítószám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076) nyertes
pályázathoz kapcsolódó Társberuházói szerződés aláírásához
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes közös
szennyvízberuházáshoz kapcsolódik, a viziközmű társulattal társberuházói szerződés megkötésének a jóváhagyásáról.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
116/2012. (V.29.) 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 kapcsolódó Társberuházói szerződés aláírásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva
hozzájárul
a mellékletben csatolt Társberuházói szerződés aláírásához.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás 5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.
5. Abádszalók Város Önkormányzata 5241 Abádszalók, Deák F. u. 12.
6. Kunhegyesi Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
7. Projektmenedzsment: Opus-Forrás Konzorcium Opus Team Kft. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a településre be- és kivezető utak forgalomfigyelésére alkalmas rendszer kiépítéséhez
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, a forgalomfigyelő hálózati rendszerhez kamerák
felszereléséről és működtetéséről szól az előterjesztés. Három ajánlatot kértek be. A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbbet a Novi-com Kft. adta. A felszerelést illetően
2.289.791 Ft értékben, míg a működtetését illetően 21.825 Ft havonta. Ezt a jelenleg már
kiépített kábel tv hálózatra kötnék rá és alkalmas arra, hogy éjszaka is rögzítse a ki- és bejövő forgalmat mind az öt bevezető úton.
Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna úgy gondolja, hogy a garanciális és szavatossági igényeket nagyon keményen kellene meghatározni, mert a jelenlegi lakossági szolgáltatásaiban a cég nem minden tekintetben feszít a korrektség irányában. Mert hamar meg tudják
válaszolni, hogy az m1 adó pont azért csíkos, mert így született és őket a problémának ez a
része mélyrehatóan nem érdekli. De ha pl. a kamera felvételeiből másfél hónap hiányzik,
az az önkormányzatot mélyen fogja érdekelni. A műszaki meghibásodások idejére kártalanítást, erkölcsi károkozást, mindent kellene a szerződésben kikötni, mert a lakosság soraiban nincs osztatlan, keblére ölelő lelkesedés a cég irányába.
Szabó András polgármester miután más hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek.
Aki egyetért az általa tett javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
117/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a településre be- és kivezető utak forgalomfigyelésére alkalmas rendszer kiépítéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a településre ki- és bevezető öt út figyeléséhez öt kamera és
a kiegészítő eszközök felszerelésével és működtetésével
megbízza
NOVICOM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t
(székhelye: 2030 Érd, Berzsenyi Dániel út 17., képviseli: Réti Mihály
ügyvezető)
az alábbi feltétellel: A megbízott felel a kamerák és a felvételt rögzítő berendezések műszaki állapotáért, azok meghibásodása esetén erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak a megbízott felé.
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A bruttó megbízási díj:
2.289.791 Ft
Térfigyelő rendszer üzemeltetésének bruttó havi díja:

21.825 Ft

Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti költséget a város 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Aba Alarm Bt. 3871 Vizsoly, Szent János u. 79.
5. Novi Sat Kft. 5240 Abádszalók, Arany J. u. 32.
6. Novi Com Kft. 2030 Érd, Berzsenyi D. u. 17.
7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő- és füstelvezető
rendszere karbantartási szerződésének jóváhagyására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem hő- és füstelvezetésének ellenőrzésére
szerződést kell kötni. Három ajánlat érkezett, ezek közül az Autent Hungaria Kft. ajánlatát
találja legkedvezőbbnek, azt kéri elfogadni.
Aki egyetért a javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
118/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő- és füstelvezető rendszere karbantartási szerződésének utólagos jóváhagyására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola (Kunhegyes,
Kossuth u. 43.) és az AUTENT Hungária Kft. (Budapest, Gyömrői u. 156-
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158.) között, a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem füst- és hőelvezető rendszerének karbantartása tárgyában kötött karbantartási szerződését
utólagosan jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István igazgató
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Bodó István főmunkatárs

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

16/1. alatti:
Szabó András polgármester bevezetésként elmondja, Tiszaroff polgármesterétől azt tudja,
hogy két szervezettel tárgyalnak, az Országos Cigány Önkormányzattal, és a Baptista Szeretetszolgálattal, hogy kinek adják át az iskolát. Az már nem a kunhegyesi önkormányzat
döntése lesz, hogy kivel akarják működtetni az iskolát, kit választanak fenntartónak. Vannak kétségei, az idő elég rövid, hisz amikor az elmúlt évben ki akarták zárni Tiszagyendát,
mert nem fizetett Kunhegyesnek, akkor felülről azt az utasítást kapták, hogy nem is lehet
megtenni, mert április 30-ig ezt már meg kellett volna tenni. Most már április 30-a elmúlt,
ezért vannak fenntartásai.
Az előterjesztést az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte.
Magyar György elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, a fenntartó váltás miatti
aggodalmát kifejezte a bizottság is. Augusztus 31-ig az alapdokumentumaiban változást
nem kell eszközölni, azonban május 31-ig – ez az időpont jogvesztő hatályú - mindenképpen meg kell kezdeniük ezt az eljárás, így a bizottság támogatásra javasolja a tagintézmény
kiválását.
Szabó András polgármester kifejti, eddig is nagyon jó volt a kapcsolat az iskolával, reméli, jó döntést hoznak.
Nagy Kálmán azt kéri, hogy a határozatban mindenképpen érzékeltessék azt, ha nem sikerülne egyik szervezettel sem megállapodni, akkor a visszafogadási lehetőség megmarad.
Úgy gondolja, nagyon vékony az a jég, amire rálépnek.
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Szabó István, mint igazgató is nagyon fogja sajnálni, ha erre sor kerül, azonban a visszautat mindenképpen meg kell hagyni. Mindkét fél részéről több fórumon is elhangzott, hogy
ez a kapcsolat, ez a közös irányítás, pénzügyi kapcsolat nagyon jó volt nekik, és lényegesen jobb lett, mint amire számítottak. Úgy gondolja, egyértelműen a kényszer vitte őket
erre és nem a szakmai munka, vagy egyéb tapasztalataik negatív volta.
Szabó András polgármester miután további hozzászólás nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el azzal a kiegészítéssel, amit Nagy Kálmán
szóban előterjesztett.
Kéri a képviselőtestület tagjainak döntését.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
– minősített többséggel – elfogadja a következő határozatával:
119/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
Tiszaroffi Tagintézménye kiválásának támogatásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. §-ában
foglaltak alapján minősített többségű szavazatával
támogatja
Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselőtestületének az iskolai feladatellátásra kötött Kunhegyesi Mikro-térségi Iskolai Társulásból történő kilépését;
amennyiben Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012.
május 31-ig dönt a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézményének más fenntartásba adásáról, valamint a működéshez szükséges hatósági engedélyek 2012. augusztus 15.
napjáig az intézmény vonatkozásában kiadásra kerülnek.
Kunhegyes Város Önkormányzata a mikrotérségi tárulásból való kilépés kapcsán kinyilvánítja visszafogadási szándékát, ha a fenti feltételek ellenére nem
sikerül az intézmény fenntartójának a működéshez szükséges feltételeket megteremteni.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kamarás Zsolt Tiszaroff község polgármestere
Pisók István Tiszagyenda község polgármestere
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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10. Fűtő Georgina ügykezelő

16/2. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, pályázatot akar benyújtani az óvoda, illetve az általános iskola 220, illetve 620 ezer Ft értékben.
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:
120/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 7. cím szerinti beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és
oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására benyújtott pályázat jóváhagyásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes sajátos
közoktatási feladatok támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 7. címe szerinti pályázat benyújtását
Kunhegyes Város Óvodai Intézményénél jóváhagyja.
Határidő:
2012. május 30.
Felelős:
Molnár János költségvetési csoportvezető
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes sajátos
közoktatási feladatok támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
28/2012. (IV.27.) NEMFI rendelet 7. címe szerinti pályázat benyújtását a
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Szakiskola intézményénél jóváhagyja.
Határidő.
2012. május 30.
Felelős:
Molnár János költségvetési csoportvezető
3. Az elnyert támogatást Önkormányzatunk a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 15. § (2) bekezdése alapján kizárólag a nevelési tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a
képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák személyi és dologi költségeire fordítja a 2012. január 1.
és 2012. december 31. közötti időszakban.
Határidő.
2012. december 31.
Szabó István igazgató
Felelős:
Fábián-Major Anikó intézményvezető
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert az eszközök beszerzésével kapcsolatos megrendelések, adás-vételi szerződések aláírására.
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Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

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

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

16/3. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a szakmai felzárkóztató oktatás támogatására pályázatot lehet benyújtani, ez a Kossuth Tagintézményhez tartozó szakiskolát érinti. 1.428
ezer Ft-ra lehet benyújtani két ütemben a támogatási igényt.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
121/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 2. cím szerinti Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott pályázat jóváhagyásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyes sajátos
közoktatási feladatok támogatása igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 2. címe szerinti pályázat benyújtását
jóváhagyja.
Határidő:
2012. május 30.
Felelős:
Molnár János költségvetési csoportvezető
2. Az elnyert támogatást Önkormányzatunk a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kizárólag a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák), a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint működési jellegű kiadások – személyi juttatások és munkaadókat
terhelő járulékok, dologi kiadások, egyéb működési célú kiadások – fedezésére fordítja.
2012. december 31.
Határidő.
Felelős:
Szabó István igazgató
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3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert az eszközök beszerzésével kapcsolatos megrendelések, adás-vételi szerződések aláírására.
Határidő:
2012. december 31.
Felelős:
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szabó István a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
5. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
6. Molnár János költségvetési csoportvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

16/4. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a szociális adatszolgáltatás minőségi feltételeinek javításáról szól, elsősorban infrastrukturális feltételek megteremtéséről van
szó Tiszafüred, Abádszalók és Kunhegyes településeken. Kaptak három árajánlatot.
A beérkezett ajánlatok alapján javasolja, hogy a Roy Trans Kft. ajánlatot fogadják el,
amely összesen 1.295.400 Ft-ról szól.
Aki a javaslatot elfogadja, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
122/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” című, ÉAOP4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó SOLAR rendszer beszerzéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a „Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó
szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” című, ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó SOLAR rendszer beszerzésével és beszerelésével
megbízza
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ROY-TRANS Kft.
(székhelye: 5000 Szolnok, Ady Endre út 1. 8/3., képviseli: Hajdu András
ügyvezető)
Vállalási díj:
anyagár
szerelés

760.000 Ft + ÁFA
260.000 Ft + ÁFA

Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti költséget a város 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Bau-troll Bt. Hably Nándor ügyvezető 5000 Szolnok, Bocskai út 22.
Labarilla Kft. Baricza György ügyvezető 5000 Szolnok, Orosz Gy. u. 19.
III/16.
6. Roy-Trans Kft. Hajdu András ügyvezető 5000 Szolnok, Ady Endre út 1.
8/3.
7. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
8. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

16/5. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az óvoda kíván pályázni az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásra.
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:
123/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásra
benyújtott pályázat benyújtásának jóváhagyásáról.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye Tomajmonostorai Tagintézménye tekintetében a
26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján óvodai fejlesztő programra és integrációs rendszerben részt vevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi
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támogatására fordítható támogatás lehívására irányuló pályázat benyújtását
jóváhagyja.
2. Az óvodai fejlesztő programra folyósított támogatást a 26/2012. (V.9.) KIM
rendelet 2. § (2) bekezdés szerint kell felhasználni.
2012. szeptember 15.
Határidő:
Felelős:
Fábián-Major Anikó intézményvezető
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert az eszközök beszerzésével kapcsolatos megrendelések, adás-vételi szerződések aláírására.
Határidő:
2012. szeptember 15.
Felelős:
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Molnár János költségvetési csoportvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető

16/6. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, a szabálysértésekről szóló törvény változása az
önkormányzati rendeleteket is érinti.
Barta Ferenc aljegyző kiegészítésként elmondja, ezt a szabálysértési rendelkezés hatályon
kívül helyezését a 2012. évi II. törvény április 15-i hatályba lépése indokolja.
Egyértelműen le van írva, az önkormányzatoknak rendeleteikben a szabálysértési tényállásra vonatkozó paragrafusokat, bekezdéseket hatályon kívül kell helyezni. Ezzel egyidejűleg a tett intézkedések között a JNSZ Megyei Kormányhivatal az önkormányzatoknál foglalkoztatott szabálysértési ügyintézőket saját állományába áthelyezte április 15-ével. Kunhegyes esetében a Munkaügyi Központ Kirendeltségének az épületében nyert elhelyezést.
Azokban az ügyekben viszont, amelyek április 15-e előtt keletkeztek, azoknak a letárgyalása, esetleges döntéshozatal a helyi jegyző feladatkörébe tartozik.
Az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy rendelet-tervezetet tartalmaz. A határozati
javaslat arra vonatkozik, hogy helyben még mindig van lehetőség a tiltott, kirívóan szabályellen magatartást tanúsítókkal szemben rendeletet alkotni és helyszíni bírságként 50,
közigazgatási bírságként pedig 150 ezer Ft összegig kiróni. Ennek a jogszabálytervezetnek az előkészítésére a jegyzőt bízza meg a képviselőtestület, jelen esetben személyét. Ennek a munkának a véleményezésére kéri az Ügyrendi Bizottság segítségét.
Ezt követően egy rendelet-tervezet szerepel az előterjesztésben, amely az általa elmondott
paragrafusokat fogja hatályon kívül helyezni.
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Szabó András polgármester az elmondottakat kiegészíti, Nánási Judit az ügyintéző, aki
átkerült a Kormányhivatalhoz. Tájékoztatásul még elmondja, egyéb átszervezések is zajlanak, az Egészségügyi Kft., amelynek Richter Sándor az ügyvezetője május 1-től átkerül az
államhoz, most van folyamatban az átadás-átvétel. Vagyonostól, mindenestől átveszik.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Elsőként a határozati javaslat elfogadását kéri.
Aki egyetért a határozati javaslatban megfogalmazottakkal, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
124/2012. (V.29.) Kt. h a t á r o z a t,
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-tervezetének elkészítéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése
alapján a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet jogszabály-tervezetének elkészítésével Kunhegyes Város Jegyzőjét bízza meg.
A jogszabály-tervezet előterjesztését állásfoglalás céljából az Ügyrendi Bizottságnak előzetesen át kell adni.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Barta Ferenc aljegyző

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai
Ügyrendi Bizottság tagjai
Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető

Szabó András polgármester 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
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2012. (V.30.)
önkormányzati rendeletét
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
napirendi pontokat megtárgyalta, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a megjelent meghívottak részvételét és a képviselőtestület nyilvános ülését 16
órakor bezárja.

Kmf.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc

34
Iktatószám: KVÖ/113/17/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. május 29-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 11.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
20/2012.

Rendelet tárgya
A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése

Kódszám
Z0

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
104/2012.
105/2012.
106/2012.
107/2012.
108/2012.

109/2012.
110/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2011. évi közhasznú
egyszerűsített beszámolójáról
a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről
a Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola igazgatójának kinevezésére
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
alapfokú nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013-as
tanévben indítandó csoportok számának meghatározására
a civil szervezetek 2012. évi támogatásáról
a Kiskakat utca – Róna köz forgalmi rendjének megváltoztatásáról

L2
C1
K1
A7
J4

Z1
Z1
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111/2012.

112/2012.
113/2012.
114/2012.
115/2012.
116/2012.

117/2012.
118/2012.
119/2012.

120/2012.

121/2012.

122/2012.

123/2012.

124/2012.

az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt” (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-20100076) nyertes pályázathoz kapcsolódó ingatlanfedezetként
felajánlott kunhegyesi ingatlanok értékbecsléséről
május 6-a Jász-Kun Emléknap-pá nyilvánítása Kunhegyes
városban
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról
a piactéri vásárcsarnok 5. számú helyiségének bérbeadásáról
a 2012. évi Parlagfű-mentesítési pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról és a pályázat önerejének biztosításáról
az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és
tisztítási projekt” (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-20100076) nyertes pályázathoz kapcsolódó Társberuházói szerződés aláírásáról
a településre be- és kivezető utak forgalomfigyelésére alkalmas rendszer kiépítéséről
a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem hő- és füstelvezető
rendszere karbantartási szerződésének utólagos jóváhagyására
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Szakiskola Tiszaroffi Tagintézménye kiválásának támogatásáról
a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 7. cím szerinti beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,
tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására benyújtott pályázat jóváhagyásáról
a 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet 2. cím szerinti Szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatására benyújtott pályázat
jóváhagyásáról
a „Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek
megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” című, ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó SOLAR rendszer beszerzéséről
a 26/2012. (V.9.) KIM rendelet szerinti oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásra benyújtott pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet jogszabály-tervezetének
elkészítéséről
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