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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2012. október 16-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 21.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
210/2012.

211/2012.
212/2012.
213/2012.
214/2012.

215/2012.
216/2012.

217/2012.

Határozat tárgya
az önkormányzat tulajdonában lévő, 1535 hrsz-ú terület megosztásáról, a területen felépült Mikrotérségi tornaterem ingatlannyilvántartási feltüntetéséről
Kunhegyes, Purgány u. 5. sz. alatti ingatlan használatához hozzájárulás
Kunhegyes, Móricz Zs. u. 896 hrsz-ú ingatlan használatához hozzájárulás
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához fényfüzér megvásárlásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8. javára az „Első munkahely garancia elnevezésű” program keretében benyújtott pályázat
alapján folyósított támogatásra kötendő támogatási szerződés szerint a pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról
Önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek ellátására kötött szerződés módosításáról
a JNSZ Megyei Kormányhivatal és Kunhegyes Város Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó
megállapodás elfogadásáról
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról

Kódszám
D7
D7
D7
D7

Z1

Z1

Z1

L5
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október 16-án
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 és
Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető,
Szabó György gyámhivatal vezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Nagy
Istvánné vagyongazdálkodási csoportvezető helyettes, Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető, Szelekovszkyné Rózsa Mária okmányirodai
csoportvezető, Szászi Laura tanácsos tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán jelezte, hogy később fog megérkezni, hivatalos elfoglaltsága miatt.
A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Szabó András polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy Nagy Kálmán képviselőtársával és Fűtő Georgina ügyintézővel voltak Karcagon tárgyalni Nagy Mihály igazgató főorvossal és az ő gazdasági vezetőjével. Úgy néz ki, hogy azt a megoldást választják, hogy az
orvosi rendelőben a Karcagi Kórháznak telephelye lesz, és a képviselőtestület által megszavazott eszközöket, amelyek a vérvételhez szükséges, azokat átadják használatra, tehát
Kunhegyes város vagyona marad továbbra is. A kémcsöveket a kórház adja, és az igazgató
úr szerint, ha minden jól megy akkor november második felében már működhet a labor.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg, azzal a módosítással, hogy a 8/1. számú napirendi pont nem lesz
megtárgyalva, mert nem aktuális.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő, 1535 hrsz-ú, Kunhegyes,
Kunmadarasi u. 1. sz. alatti ingatlan terület megosztására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az első napirendi pont az önkormányzat tulajdonában lévő 1535 hrsz-ú terület megosztásáról szól. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

210/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzat tulajdonában lévő, 1535 hrsz-ú terület megosztásáról, a területen felépült
Mikrotérségi tornaterem ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
A Képviselőtestület támogatja Kunhegyes Város Önkormányzat tulajdonában
lévő 1535 hrsz-ú ingatlan megosztását, a területen felépült Mikrotérségi tornaterem ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel
kapcsolatos teendők elvégzésére, a szükséges dokumentumok aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Barta Jenő építési hivatalvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bodó István főmunkatárs
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Irattár
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában lévő, lakóépület építésére ideiglenesen nem alkalmas területek egyéb hasznosítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság véleményezte az előterjesztést, megkérdezi mi a véleménye a bizottságnak.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a bizottság mindkét esetben támogatja az előterjesztést,
abban az értelemben, hogy ezek a kérelmezők kaphassák meg ezeket a területeket hasznosításra.
Szabó András elmondja, hogy a 2006-os belvíz miatt elég sok lakóházat le kellett bontani
és volt, amelyik összedőlt. Akik hasznosítani szeretnék a területet, vállalták, hogy rendben
fogják tartani. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, hogy Boros József a Purgány u. 5. szám
alatti ingatlant használhassa, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
211/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Purgány u. 5. sz. alatti ingatlan használatához hozzájárulás
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. előírásai szerint eljárva, figyelembe véve Az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) helyi rendelet 28. § (1-3.) pontban meghatározottakat is – az alábbiak szerint dönt:
Boros József (lakik: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 22.) kérelmét, mely az önkormányzat használatában lévő, Kunhegyes, Purgány u. 5. sz. alatti telek használatára vonatkozik, Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja.
A Képviselőtestület a területhasználati lehetőségét a következőképpen írja elő:
a területet rendben, gyom- és parlagfű mentesen kell tartani, veszélyes hulladékot, szemetet, egészségre káros anyagot a használó ott nem tárolhat.
A terület használata: díjmentes.
A használat ideje 2012. november 1-jén kezdődik és 2015. október 31-ig tart.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a használatról
szóló megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Boros József Kunhegyes, Lejtő u. 22.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási csoport

Szabó András polgármester megkéri a képviselőtestület tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, hogy Háziné Mező Judit a Móricz Zs. u. 896 hrsz-ú ingatlant
használhassa, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
212/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Móricz Zs. u. 896 hrsz-ú ingatlan használatához hozzájárulás
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. előírásai szerint eljárva, figyelembe véve Az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) helyi rendelet 28. § (1-3.) pontban meghatározottakat is – az alábbiak szerint dönt:
Háziné Mező Judit (lakik: 5340 Kunhegyes, Pósa L. u. 50.) kérelmét, mely az
önkormányzat használatában lévő, Kunhegyes, Móricz Zs. u. 896 hrsz-ú telek
használatára vonatkozik, Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
támogatja.
A Képviselőtestület a terület használati lehetőségét a következőképpen írja elő:
a területet rendben, gyom- és parlagfű mentesen kell tartani.
A terület használata: díjmentes.
A használat ideje 2012. november 1-jén kezdődik és 2017. október 31-ig tart.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a használatról
szóló megállapodás aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Háziné Mező Judit Kunhegyes, Pósa L. u. 50.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Vagyongazdálkodási csoport
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához, fényfüzér megvásárlása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy közel 3.000.000 Ft-ot adtak össze a vállalkozók 2008-től kezdve. Néhány elhasználódott, a városnak kötelessége, hogy ezt néhány dolgot pótolja. Javasolja az első ajánlat elfogadását a Blachere Illumination Hungary Kft.
ajánlatát. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

213/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához fényfüzér megvásárlásáról
1.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához fényfüzér
megvásárlását engedélyezi.
2.) A Képviselőtestület döntése értelmében a Blachere Illumination Hungary Kft.
3200 Gyöngyös, Belváros tér 6. I/4. társaságtól vásárolható meg a fényfüzér.
3.) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fényfüzér megvásárlásának bruttó 209.100,- Ft összegét 2012. évi költségvetésében biztosítja.
4.) A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel
kapcsolatos és ahhoz szükséges teendők ellátásával.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja javára azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy ebben az előterjesztésben azonnali beszedési
megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról szól.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
214/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 6-8. javára az „Első munkahely garancia elnevezésű” program keretében
benyújtott pályázat alapján folyósított támogatásra kötendő támogatási szerződés szerint a
pályázathoz kapcsolódóan azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi.
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 11745145-16837463-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 6-8.) alábbi
számlája javára:
10045002-00313436-70000007
A felhatalmazás időtartama: 2012. október 16-tól visszavonásig érvényes.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert és Fábián-Major Anikót Kunhegyes Város Óvodai Intézményének intézményvezetőjét a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó intézményvezető
3. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (5000
Szolnok, Kossuth L. u. 6-8.)
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez kötött szerződés módosításához
(írásban csatolva)
Szabó András elmondja, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy az önkormányzat Szabó
Károly egyéni vállalkozóval köt szerződést, változás történt, Tiszaroff kivált és ezért kell
módosítani a szerződést.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúlag, nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
215/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Önkormányzati intézmények tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek ellátására kötött szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva valamint a 202/2011. (IX.27.) számú Kt. határozata alapján
Szabó Károly tűzvédelmi műszaki szakoktató, egyéni vállalkozóval (5300 Karcag, Hajnal u. 29.) megkötött vállalkozási szerződést további egy évvel, 2013.
október 1. napjáig meghosszabbítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a feladatellátási helyeket tartalmazó 1. számú mellékletet a melléklet szerinti tartalommal módosítja.
A Vállalkozási szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak, így különösen a bruttó megbízási díj, amely feladatellátási helyenként 4000,- Ft / hó összegben került megállapításra.
Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségeit a 2012. illetve a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó Károly (5300 Karcag, Hajnal u. 29.)
5. Nagyiván Község Önkormányzata
6. Tiszagyenda Község Önkormányzata
7. Tiszaigar Község Önkormányzata
8. Tiszaroff Község Önkormányzata
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9. Tiszaszentimre Község Önkormányzata
10. Tomajmonostora Község Önkormányzata
11. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
12. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Nagy Kálmán képviselő úr megérkezett az ülésre, így a képviselőtestület tagjainak létszáma kilenc fő.

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és Kunhegyes
Város Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához
kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, ha a képviselőtestület elfogadja, akkor pénteken 9
órakor mennek Szolnokra jegyző asszonnyal a Kormányhivatalba és kormánymegbízott
asszonnyal aláírják a megállapodást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte az előterjesztést. Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja, azzal a módosítással, hogy a 8/11. számú melléklet nemleges.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Kontra József megkérdezi, hogy az 1. számú mellékletben arról van szó, hogy a kivett
kollégium, tankonyha és tancukrászda is ingyenes használatra került. Megkérdezi, hogy
mivel indokolják ezt, mire hasznosítják ezt tulajdonképpen a járási hivatalnál.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy valójában az ingatlan besorolása ez, mivel egy
helyrajzi számon szerepel mind a tancukrászda, a kivett kollégium ez maga a hivatal épülete, tankonyha, mint vendéglátó egység, ezért került feltüntetésre. Maga csak az épület kerül
átadásra, tehát a 2. számú épület és jön hozzá egy 1 – 1,5 méteres terület, meg ott van egy
kis kert. Ezen kívül más nem kerül átadásra. Ez a 497,63 m2 ez a bruttó, ami nettó alapterületként van feltüntetve, de mivel itt ilyen sajátos helyzet van, hogy egy helyrajzi számon
több épület is található, ezért itt került feltüntetésre, hogy ez a külső alapterület, ami átadásra kerül. A 168,6 m2 pedig az épületnek a belső hasznos területe, tehát csak maga az
épület és a körülötte lévő rész kerül átadásra.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy nem érné-e meg a szerződésbe bele tenni, hogy akár ha
költségbe kerül is, egy telekmegosztást bele venni, hogy az elkövetkezendőkben ne legyen
ez akár vitakérdés.
Dr. Pénzes Tímea elmondja, hogy százezres nagyságrendű a telekmegosztási vázrajz elkészítése, és az eljárási költség ehhez képest körülbelül még százezer forint. Tervezik ennek
a kivitelezését, de a szakhatósággal egyeztetve egyenlőre nem fognak hozzá. Ennek az az
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oka, hogy még a tancukrászda és a tankonyha sorsa is a jövőben fog eldőlni egyrészről,
másrészről pedig a funkcióbővítő településfejlesztő pályázatot a parkoló kivitelezése érintette, nem szeretnének addig bele nyúlni, amíg annak az eljárása le nem zárul.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye
ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot 2 tartózkodás és 7 igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
216/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a JNSZ Megyei Kormányhivatal és Kunhegyes Város Önkormányzata közötti, a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a járások kialakításáról, valamint az egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012.
évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint az 5. § (2) bekezdése és a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kunhegyesi Járási Hivatal kialakítása érdekében felhatalmazza Szabó András polgármestert a
218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti megállapodás és
esetleges aktualizálásának aláírására, valamint a teljességi nyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

2012. október 31.
polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, JNSZ Megyei Kormányhivatal
4. Fejér Andor országgyűlési képviselő
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Irattár

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi, hogy mi volt a bizottság véleménye.
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Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság az előterjesztést megvitatta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
217/2012. (X.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
Alapító Okiratot Módosító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete
szerinti tartalommal, 2012. október 16-ai hatállyal
jóváhagyja.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal, 2012. október 16-ai
hatállyal
jóváhagyja.

3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. október
16. napjával hatályon kívül helyezi a 170/2012. (VIII.28.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot.

4. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a Módosító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda részére, s kezdeményezze a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel módosítását.
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Felelős: Barta Ferenc aljegyző
Határidő: azonnal
5. A Képviselőtestület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges
módosításokat vezesse át az intézmény alapdokumentumaiban, és jóváhagyás céljából nyújtsa be a fenntartónak.
Felelős:
Szabó István igazgató
Határidő: 2012. október 30.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó István igazgató
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető
11. Fűtő Georgina ügykezelő

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 17 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

