Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. július 30-án megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Szabó István és Vincze
László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Nagy Istvánné mb. vagyongazdálkodási csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint
Páliné Házi Judit jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Elmondja, összejött néhány olyan aktuális téma, amit meg kell tárgyalni, ami testületi döntést igényel, mivel Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a legfelsőbb
döntő szerv.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hat önkormányzati
képviselő megjelent. Távolmaradását előzetesen bejelentette Dr.Horváth Lajos, Nagy
Kálmán és Dr.Prágerné Dr.Kádár Magdolna önkormányzati képviselő.
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 hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal elfogadja.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Adatvédelmi Szabályzat megalkotására
( írásban csatolva )

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta.
Kérdezi, mi volt a vélemény.
Szabó István elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Ügyrendi Bizottság
az előterjesztést megvitatta és az abban foglalt határozati javaslatot, illetve rendelet tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Magyar György kérdezi, valakinek a személyiségi jogát kellett-e már félteni ettől, volt-e
már valamiféle esemény.
Vincze László alpolgármester válasza, nem volt még erre szükség. A jogszabályokat áttanulmányozták és ezt a szabályzatot meg kell alkotni. Elég sok oldalról vizsgálták a dolgot
és ezt meg kell csinálni.
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, a piaci lejárónál már volt, hogy
hasznosítani tudták, amikor a padokat felszaggatták. A tettesek beismerték az elkövetett
cselekményt, nem tettek panaszt a személyiségi jogok megsértéséért. Ott ki is van helyezve, hogy kamerával megfigyelt terület, de ezek a figyelmeztető táblák a település szélein
elhelyezett kamerákhoz is ki lesznek helyezve.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
156/2012. (VII.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a közterületi térfigyelő rendszer működéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztést megtárgyalta, azt jóváhagyólag elfogadja.
1. Egyetért azzal, hogy Kunhegyes város közigazgatási területén közterületi
térfigyelő rendszer működtetésével a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
egységében működő közterület-felügyeletet bízza meg.
2. A térfigyelő rendszer működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot megismerte és az előterjesztés szerint elfogadja.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének
adatvédelmi nyilvántartásba vétele érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
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4. A lakossági tájékoztatót elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
5. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (4) bekezdés
alapján felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-felügyelet által a képfelvevők
elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről a rendőrséget
tájékoztassa és ezeket az adatokat az önkormányzat honlapján közzé tegye.
Határidő: 2012. augusztus 01.
Felelős: Szabó András polgármester
Barta Ferenc aljegyző
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai
Tokai Lajos Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett rendelet
tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a rendeletet egyhangúlag, hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
22/2012. (VII.31.)
önkormányzati rendeletét
a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány megszüntetésére
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, 1991-ben az önkormányzat és a sportegyesület
alapította a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítványt és régebben úgy volt, hogy a mindenkori alpolgármester lett a kuratórium elnöke, vitte az ügyeket, de ez most megállt. Azonban
az APEH és egyéb más szervek állandóan küldözgetik a felszólításokat jelentések elmaradásáról. Korábban is kezdeményezték a megszüntetését, úgy tűnik már most mindenki
akarja ezt.
Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta.
Szabó István elnökhelyettes tájékoztatja képviselőtársait, hogy az Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és mind a kuratórium elnökének, tagjaink lemondását elfogadó
határozati javaslatot, mind az alapítvány megszüntetéséről szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány kuratóriuma elnöke, tagjainak
lemondását, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
157/2012. (VII.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, kuratóriumi tagjai lemondásának tudomásul vételéről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/C. § (1) bekezdése szerint tudomásul veszi, hogy Gál Lajosné 2011. december 19. napján a
Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségéről
lemondott.
A Képviselőtestület a Ptk. 74/C. § (1) bekezdése szerint Lengyel Zoltán,
Virosztek Ferenc, Somodi József, Rózsa Gyula, Nagy Istvánné kuratóriumi
tagságukról 2011. december 10-i hatállyal történő lemondásukat tudomásul veszi.
A Képviselőtestület megköszöni az alapítványi tagok munkáját.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az alapítvány változásbejegyzési kérelmét készítse elő és az alapítvány adataiban bekövetkezett változásokról a változásbejegyzési kérelmet terjessze a Szolnoki Törvényszék elé.
Felelős:
- a határozat közléséért és végrehajtásáért: Szabó András polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: Barta Ferenc aljegyző
Határidő:
- a határozat közlésére: 2012. augusztus 4.
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- a határozat végrehajtására:

2012. augusztus 14.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Gál Lajosné 5340 Kunhegyes, Árpád krt. 76.
5. Lengyel Zoltán 5340 Kunhegyes, Zádor u. 7/a.
6. Virosztek Ferenc 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 11. 2. ajtó
7. Somodi József 5340 Kunhegyes, József Attila ltp. C/1.
8. Rózsa Gyula 5340 Kunhegyes, Beloiannisz u. 107.
9. Nagy Istvánné 5340 Kunhegyes, Kelet u. 16/a.
10. Szolnoki Törvényszék 5000 Szolnok, Kossuth út 1.
11. Szabó György ügyvezető Kunhegyes Egységes Sportegyesület 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
12. Barta Ferenc aljegyző

Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a Kunhegyes Város
Sportjáért Alapítvány megszüntetéséről szóló határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel - elfogadja a következő határozatával:
158/2012. (VII.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány megszüntetéséről.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a Kunhegyes Egységes Sportegyesület társalapítóval közösen – kezdeményezi a Szolnoki Törvényszéknél a Pk.60.894/1991./4. végzéssel 1991. szeptember 18-án 137. sorszám alatt nyilvántartásba vett „Kunhegyes Város Sportjáért” Alapítvány megszüntetését a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § (2) bekezdése
alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdésén alapuló kérelmében az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné válása miatt.
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a megszüntetésre
kerülő „Kunhegyes Város Sportjáért” Alapítvány alapító okiratában célként
megjelölt feladatokat a Képviselőtestület és szervei, feladatköre szerint az
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság útján látja el.
2. A megszüntetésre kerülő „Kunhegyes Város Sportjáért” Alapítványnak az
OTP Nyrt-nél vezetett 11745145-20001364 bankszámláján – a pénzügyi
kötelezettségek teljesítését követően – megmaradt pénzbeli vagyona a bírói
gyakorlat szerint kerüljön felosztásra azzal, hogy amennyiben a megmaradt
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vagyon átadása az alapító okirat hiányossága miatt más hasonló célú
kunhegyesi alapítványnak nem lehetséges, akkor Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072 pénzforgalmi számlájára kerüljön átutalásra és az így átadott összeg a sportcélú szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására elkülönített keretet növeli.
3. A megszüntetésre kerülő „Kunhegyes Város Sportjáért” Alapítvány tulajdonában álló, a kunhegyesi ingatlan nyilvántartásban 391/A/2 hrsz-ú társasházi különlapon felvett, természetben Kunhegyes, Petőfi u. 1. szám alatt található „nem lakás célú helyiségek” megnevezésű, összesen 28 m2 ingatlant
és a 391/A hrsz-ú ingatlanon fennálló közös tulajdonból 1314/10000 tulajdoni hányadot a Képviselőtestület a Magyar Államnak kéri átadni.
4. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a „Kunhegyes Város
Sportjáért” Alapítvány megszüntetése iránti intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
- a határozat közléséért és végrehajtásáért: Szabó András polgármester
- a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
o Barta Ferenc aljegyző
o Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
o Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes
Határidő:
- a határozat közlésére: 2012. augusztus 4.
- a határozat végrehajtására: 2012. augusztus 31.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Képviselőtestület tagjai
Gál Lajosné 5340 Kunhegyes, Árpád krt. 76.
Szolnoki Törvényszék 5000 Szolnok, Kossuth út 1.
Szabó György ügyvezető elnök Kunhegyes Egységes Sportegyesület 5340
Kunhegyes, Szabadság tér 1.
7. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
8. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető-helyettes
9. Barta Ferenc aljegyző

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Városért végzett Társadalmi Munkáért díj
alapítására és adományozása rendjéről szóló rendelet megalkotására
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester elmondja, a Társadalmi Munkáért díj alapításáról szóló rendelet tervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményezte.
Szabó István elnökhelyettes tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Ügyrendi Bizottság
a rendelet tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester kiegészítésként elmondja, ezzel a kitüntető díjjal pénzjutalom
nem jár, de úgy gondolja, minden kitüntetés annak a személynek újabb inspirációt adhat
arra, hogy ezt a munkát, amit ingyen, önzetlenül végzett, továbbra is végezze. Bizonyos
értelemben elismerését is jelenti.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a rendeletet egyhangúlag, hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
23/2012. (VII.31.)
önkormányzati rendeletét
a Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért díj alapítására és adományozása
rendjéről

A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP 3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés” felhívásra pályázat
benyújtásához
( írásban csatolva )
Szabó András polgármester elmondja, egy TÁMOP-os pályázatról van szó, ami óvodafejlesztéshez kapcsolódik és 100 %-ban támogatott.
Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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159/2012. (VII.30.) Kt. h a t á r o z a t,
a TÁMOP 3.1.11-12/2. „Óvodafejlesztés” felhívásra pályázat benyújtásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.11-12/2. azonosító számú
felhívásra a mellékelt költségvetési táblázatban részletezettek szerint 100 %
támogatás elnyerésére bruttó 35.820 ezer Ft összegben pályázatot nyújt be.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető helyettes
Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

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

5/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, gondok vannak az Öregek Napközi Otthona befejezésével, illetve a hiányosságok megszüntetésével. Arra kérnek felhatalmazást a tisztelt
képviselőtestülettől, hogy amennyiben az építő nem fejezi be, akkor közbeszerzést kell
kiírni a hiányosságok megszüntetésére, ami azzal is jár, hogy ennyivel kevesebb lesz a
kivitelező pénze. Sajnos ezt a lépést muszáj volt meglépni, mert elég sok probléma van.
Elkészült ez a szép épület, amely a lakosságnak minőségi előrelépést fog jelenteni, azonban egyelőre az épület nincs teljesen kész.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúlag, hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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160/2012. (VII.30.) 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 pályázat kivitelezésével kapcsolatos hibákról, a
kivitelezés befejezéséhez szükséges feladatok meghatározásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a kivitelezés önerejének kifizetéséhez –
mint tulajdonos – csak hiba-, és hiánymentes műszaki átadás jegyzőkönyvének birtokában járul hozzá.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a kivitelező által vállalt határidő elmulasztása esetén a pályázat eredményes megvalósítása érdekében a hiányosságok befejezéséhez a pályázat kedvezményezettjének, az intézmény fenntartójának új kivitelező kiválasztását javasolja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
5. Kunhegyesi Építők Kft. 5340 Kunhegyes, Zádor u. 4.
6. Paróczai Dezső Ph.D műszaki ellenőr 5000 Szolnok, Zagyvahíd u. 1.
7. Kovács József tervező 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 33/a.
8. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
9. Dr.Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
10. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
11. Nagy Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető helyettes
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
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Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte, a továbbiakban zárt ülés megtartására kerül sor.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését 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/113/31/2012.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. július 30-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 16.

RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
22/2012.
23/2012.

Rendelet tárgya

Kódszám

Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetése
Kunhegyes Városért végzett Társadalmi Munkáért díj alapítása és adományozásának rendje

A10
A3

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
156/2012.
157/2012.
158/2012.
159/2012.
160/2012.

Határozat tárgya

Kódszám

a közterületi térfigyelő rendszer működéséről
a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke,
kuratóriumi tagjai lemondásának tudomásul vételéről
a Kunhegyes Város Sportjáért Alapítvány megszüntetéséről
a TÁMOP 3.1.11-12/2. „Óvodafejlesztés” felhívásra pályázat
benyújtásáról
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
pályázat kivitelezésével kapcsolatos hibákról, a kivitelezés
befejezéséhez szükséges feladatok meghatározásáról
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L2
A 15
D7

