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Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
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Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám alatti beépítetlen terület használatához való hozzájárulásról
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a Bem utca elkorlátozásáról
A TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes
pályázat keretében tájékoztató kiadvány nyomdai munkálatai
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a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
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Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
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pedagógus álláshely emelésről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. november 27-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Nagy Kálmán, Szabó
István és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr,
Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezetőtanácsos, Fűtő Georgina ügykezelő, Szászi Laura vagyongazdálkodási
ügyintéző, Szirmai József, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Szabó József „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati
képviselő megjelent. Metzinger Ferenc és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselők
jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András elmondja, hogy interpellációs kérdések következnek.
Szabó István tájékoztatást szeretne adni, a közelmúltban biztosan sok információ keringett
személyével kapcsolatban, részben pedig azokkal a feladatokkal kapcsolatban amiket ellát.
Erről szeretne néhány mondatban röviden tájékoztatni mindenkit. Mindenki előtt ismert,
hogy tankerületek kialakítására került sor és ezeknek az élére tankerületi igazgatókat választottak és még folyamatban is van ez a választási folyamat, illetve a kinevezés. Ezt az
állást megpályázta és az utolsó értesítés szerint, meg is kapta erre az esélyt. Jelezték, hogy
erre a feladatra kiválasztották. Egyenlőre még semmilyen írásos dokumentum, tehát kinevezés erről nincs. A tájékoztatás lényege is az lenne, hogy természetesen amennyiben ez
megérkezik és sor kerül az áthelyezésére, akkor ez érinteni fogja a képviselőtestületben
betöltött feladatkörét, illetve nyilvánvalóan az intézményvezetői feladatkörét is. Amint ez
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megérkezik, természetesen bejelentéssel fog élni, illetve a szükséges jogi lépéseket meg
fogják tenni.
Szabó András megköszöni Szabó István tájékoztatását. Megkérdezi van-e még valakinek
bejelenteni valója.
Magyar György elmondja, hogy harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Karácsonyi
csillagok című amatőr alkotók számára rendezett kiállítás és egyben pályázati versengés is.
Megkéri képviselőtársait mind erkölcsi, mind anyagi támogatásra. Harmadik alkalommal
kerül megrendezésre, úgy hogy a költségvetésből támogatást nem kért. Nagyon színvonalas rendezvény szokott lenni. A szervezéshez sok sikert kíván és természetesen támogatását
nyújtani tudja.
Szabó András megköszöni Magyar György tájékoztatását. Elmondja, hogy csütörtökön 17
órakor Soltész Miklós államtitkár úr fog a városba jönni, részt vesz a vérvételi labor ünnepélyes átadásán. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Amennyiben nincs
senkinek bejelenteni valója javasolja, hogy kezdjék el megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(III.02.) önkormányzati rendelet
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
29/2012. (XI.27.)
önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(III.02.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
255/2012.(XI.27.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012.
évi gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót a mellékletben benyújtottak szerint
-

1.793.724 e Ft bevétellel és
1.616.609 e Ft kiadással
elfogadja.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Önállóan működő intézmények vezetői
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról
(írásban csatolva)
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Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság összevont ülésen tárgyalta, megkérdezi mi a bizottságok véleménye.
Magyar György elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és
az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra
javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
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 hét tagja a javaslatot hat igen és egy tartózkodás szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
256/2012. (XI.27.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a beterjesztett
formában elfogadta a 2013. évi költségvetés koncepcióját.
A 2013. évi költségvetési rendeletet a következő szempontok figyelembevételével kell
elkészíteni:
1. A költségvetési rendelettervezetet egyeztetni kell a jogszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt fórumokkal, testületekkel, az intézményi
társulásokban résztvevő települési önkormányzatokkal.
Felelős: jegyző
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenegyedik nap
2. Az intézményi költségvetési egyeztetések során törekedni kell a működőképesség megőrzésére, a bevételek teljes körű feltárására, pályázati lehetőségek kihasználására, a racionális működés biztosítására.
Felelős: jegyző és intézményvezetők
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő harmincadik nap
3. A részletes költségvetés kidolgozása az alábbi részletes szabályok alapján történik:
a. A személyi juttatások tervezése során a jogszabályokban és a helyi rendeletekben foglaltak alapján kell eljárni, külön kiemelve a közszolgálati tisztviselők
részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott szociális keretet, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
b. A rendszeres személyi juttatásokat 12 hónap figyelembe vételével kell megállapítani.
c. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére csak a
138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint járó pótlékok álla-
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píthatók meg a jogszabály (3) bekezdésében szereplő legkisebb mérték figyelembe vételével, kivéve ha a fenntartó másképp nem döntött. Az illetménypótlékok – a területi pótlék kivételével – csak a szorgalmi időre biztosíthatók.
d. Tervezni kell a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló
273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés szerinti továbbképzési
hozzájárulást.
e. A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összegét az illetményalap
ötszörösében határozza meg, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterheket is.
f. Az intézményeknél meg kell tervezni a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 77. § (1) bekezdése szerinti teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, egyúttal a szabad előirányzatok zárolásra kerülnek.
g. A dologi kiadások előirányzata nem haladja meg a 2012. évi dologi kiadás várható teljesítésének szerkezetváltozással és szintre hozással korrigált adatát.
Amennyiben a feladat ellátásra kötött felhasználású támogatásként biztosított a
központi költségvetési forrás, a dologi kiadás finanszírozás erejéig tervezhető.
h. A felhalmozási kiadások tervezésénél a már megkezdett beruházásokat, felújításokat, a már megnyert pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat kell elsődlegesen számításba venni.
A felhalmozási kiadások tervezésénél be kell tartani azt a szabályt, hogy felhalmozási kiadás csak felhalmozási célú bevétellel fedezve, önkormányzati
összesenben egyensúlyosan kerülhet be a költségvetésbe.
Felelős:
intézményvezetők
kincstári csoportvezető
költségvetési csoportvezető
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő harmincötödik nap
i. Az önkormányzat 5 millió Ft általános tartalék tervezésével számol 2013. évben.
j. A társadalmi szervezetek támogatására 2013. évben a 2012. évi eredeti előirányzat ill. megállapodásban rögzített összeg tervezhető. Kiemelten kell tervezni az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek, így a
Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány támogatását.
k. Civil szervezetek támogatására 600 ezer Ft keret biztosítható.
l. A „Kunhegyes Városért” Közalapítvány önkormányzati kötelező feladatellátást
biztosító 2013. évi részletes költségvetését a szükséges önkormányzati támogatás megállapításához be kell kérni.
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m. Átmeneti szociális segélyként 500 ezer Ft, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 300 ezer Ft, természetben nyújtott egyéb ellátások jogcímen pedig 700
ezer Ft tervezhető.
n. Méltányossági alapon megítélt rendszeres szociális segélyek (ápolási díj stb.),
közgyógyellátás, valamint önkormányzati forrásból finanszírozott ösztöndíj – a
már vállalt kötelezettségek forrását kivéve nem tervezhető.
o. Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. január 1-től a Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja kunhegyesi szakmai egységében a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti teljesítményösztönzésre szolgáló keretek zárolását.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2012. december 31.

4. Egyéb tervezési feladatok:
a. A tervezés során minden kiemelt kiadási előirányzatnál be kell mutatni az
önkormányzati kötelező, valamint nem kötelező feladat ellátásából eredő
kiadásokat. A kötelező feladatokon túl vállalt feladatok ellátása, intézményfenntartás miatt működési hiány nem keletkezhet.
b. A költségvetés készítése a 368/2011.(XII.31.) számú, többször módosított
Kormányrendeletben, és a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 9/2011.(IV.13.) helyi
rendeletben előírt formában történik.
c. Csak a támogatások erejéig tervezhető a felhasználási cél szerinti kiadás.
d. Intézmények csak olyan táborokat – pl. alkotótábor, nyári tábor – szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevők által befizetett díjakból ill. pályázati forrásból.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: folyamatos
5. Az önkormányzat 2013. évben is pályázatot nyújt be a működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.
Felelős:
gazdasági osztályvezető
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legkorábbi határidő
6. Kunhegyes Város Önkormányzata intézményei tanulmányi szerződéseket csak
a polgármester írásbeli hozzájárulásával köthetnek.
7. Az intézményeknél elsődlegesen egyéb ellátással nem rendelkezők foglalkoztatásával kell megoldani az intézményi feladatokat.
Felelős:
intézményvezetők
folyamatos
Határidő:
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8. Amíg a képviselőtestület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a
hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi intézményi feladatellátást szolgáló kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
Felelős:
polgármester
Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap

Erről értesülnek.
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Pintér Erika, Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása Elnöke, 5350 Tiszafüred, Fő
u. 1.
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Képviselőtestület tagjai
10. Önállóan működő intézmények vezetői
11. Molnár Szilvia igazgatási osztályvezető
12. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a tiltott kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúlag, hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
30/2012. (XI.27.)
önkormányzati rendeletét
a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 21/2012.(VI.27.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatot.
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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
257/2012.(XI.27.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Középtávú vagyongazdálkodási terv:
1. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása. Az önkormányzati feladat változások miatt önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítésére.
2. A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési
kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
3. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges.
4. A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében történhet. A bérleti díjakat a piaci viszonyok
figyelembevételével kell megállapítani. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
5. Az önkormányzati vagyont használók ellenőrzését évente el kell végezni.
6. Az önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával.
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7. Az önkormányzat megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
8. A korszerűen felújított Városi Strandfürdő látogatottságát növelni kell az
idegenforgalmi vonzerő minél hatékonyabb kihasználásával.
Hosszútávú vagyongazdálkodási terv:
1. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
2. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesüljön a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
3. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás
színvonalának emelése érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell.
4. Az önkormányzat feladatellátását szolgáló középületek karbantartására, felújítására folyamatos figyelmet kell fordítani, hogy a kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális háttér biztosított legyen.
5. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.
6. Az önkormányzat ill. önkormányzati társulások beruházásában Kunhegyes
Város közigazgatási területét is érintően megvalósuló
• „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és tisztítási projektje” KEOP-1.2.0.
• „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” KEOP-7.1.0.
• „Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz
rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” ÉAOP-5.1.2.
érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem
előtt tartva hozza meg határozatait.
7. Be kell fejezni a város úthálózatának szilárd burkolattal való ellátását, a
meglévő önkormányzati tulajdonú utak állapotát fenn kell tartani.
8. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségeket ki kell
használni.
9. Kunhegyes mikro-térségi centrum szerepét tovább kell erősíteni, élénkíteni
szükséges a településközi kapcsolatokat.
10. „Élhető” várost kell teremteni a helyi közösségek szerepének növelésével és
fenntartható településfejlesztési akciókkal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási
terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Önállóan működő intézmények vezetői
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintéző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tomajmonostorai tagintézményénél pedagógus álláshely emelésről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
258/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Tomajmonostorai tagintézményénél 1 pedagógus
álláshely emelésről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye Tomajmonostorai tagintézményénél álláshely bővítést rendel el, amely 1 főt érint, és ezzel a tagintézménynél a pedagógus létszám 3 főről
4 főre, az összes létszám 4 főről 5 főre, intézményi szinten a pedagógus létszám
29 főről 30 főre, az összes létszám 49 főről 50 főre változik.
Határidő:
Felelős:
je

2012. december 1.
Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezető-

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
5. Fazekas Szabolcs Tomajmonostora Község polgármestere
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Öregek Napközi Otthona (Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14.)
tárolóhelyiség építésének kivitelezéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
259/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Öregek Napközi Otthona (Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14.) tárolóhelyiség építésének kivitelezéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/C-2f2010-0006 azonosító számú pályázat keretein belül megépítésre került Öregek Napközi Otthona (Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 14., 2303 hrsz.) működési engedélyéhez
szükséges tárolóhelyiség építésének kivitelezéséről az alábbi döntést hozza:
1. A feladat elvégzésével Kunhegyes Város Önkormányzata az általa alapított
Kunhegyes Városért Közalapítványt bízza meg.
2. Az Öregek Napközi Otthona területén megépülő tárolóhelyiséggel kapcsolatban felmerülő költséget, bruttó 562.699.- Ft, azaz: Ötszázhatvankettőezerhatszázkilencvenkilenc forintot az Önkormányzat kötvényforrás terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintéző
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata részére szociális és gyermekétkeztetés céljára szolgáló gépkocsi beszerzéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
260/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata részére szociális és gyermekétkeztetés céljára szolgáló
gépkocsi beszerzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kunhegyes Város Önkormányzatának vagyonáról szóló többször módosított 22/2004. (V.01.) rendelet
11.§ (2) bekezdése alapján – hozzájárul a Skoda Roomster Praktik 1.6 CR TDi
típusú személygépkocsi 3.799.000,- forint értéken a Juvenal Kft.-től történő
megvásárlásához.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gépkocsi vásárlás vételárát kötvénykibocsátásból származó forrás terhére biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a vonatkozó
szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Vagyongazdálkodási csoport
8. Irattár
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város
Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló
pályázat kiírásáról
(írásban csatolva)
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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
261/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében
eljárva pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában
Pályázat tárgya:
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város
Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése.
A szerződés időtartama:
Egy év.
A szolgáltatás kezdő időpontja:
2013. január 01.
Pályázati feltételek:
A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra. A
dokumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail címen szerezhető be.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2012. december 12. 16 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2. számú iroda
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Elbírálás határideje:
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
előzetes véleményezése után soron következő képviselőtestületi ülésen.
Érdeklődni lehet:
Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2.
számú irodájában.
Telefon: 59/530-500
Kunhegyes Város Önkormányzata
A Képviselő-testület megbízza Szabó András polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
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Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai termékekre vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
(írásban csatolva)
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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
262/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai termékekre vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkokrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai termékekre vonatkozó vállalkozási szerződést változatlan feltételekkel, további féléves időtartamra, 2013. január 1-jétől 2013. június 30. napjáig meghosszabbítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a feladat ellátásának költségeit a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul a módosított vállalkozási szerződés megkötéséhez.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Vagyongazdálkodási csoport
6. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes,
Arany J. u. 49.)
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám alatti beépítetlen terület használatához való hozzájárulás
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Magyar György 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
263/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám alatti beépítetlen terület használatához való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 39/2004.
(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. Boros József - 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 22.sz. alatti lakos - Kunhegyes,
Nyílt u. 2. szám (1329. hrsz., terület: 632 m2) alatti ingatlan kertészeti tevékenység folytatása céljából történő használatára vonatkozó kérelmét az alábbi
feltételekkel elfogadja:
• a területet a használó rendben tartja, feltölti, elvégzi a talajrekonstrukciót,
• a betonalap maradványait kitermeli,
• gondoskodik a telek körbekerítéséről.
2. A terület bérleti díját 1.000.- Ft/hó, azaz: Egyezer forint összegben állapítja
meg.
3. Az 1. pontban említett munkálatok során felmerült költségek a bérleti díjban
– számla ellenében - elszámolhatóak.
4. Használati időszak kezdete: 2012. december 01.
5. Használati időszak vége: 2015. november 30.

A Képviselő-testület 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Szászi Laura vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Boros József Kunhegyes, Lejtő u. 22.

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Bem utca elkorlátozásáról
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(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
264/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Bem utca elkorlátozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bem utca (hrsz: 976) elkorlátozását támogatja:
1. A Bem utca 976 helyrajzi számú szakaszának két végén, 1,0 m magas, 3,5 m széles,
nyitható, lakattal zárható korlátot helyeztet el.
2. A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 80.000,- forint) Kunhegyes Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
2012. december 31.
Felelős:
polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
5. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
8. Barta Jenő építési hivatalvezető

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 „Építő közösségek” 3. ütem –
A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című projekt keretében tájékoztató kiadvány készítése tárgyában
(írásban csatolva)
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Szabó András polgármester elmondja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot a Rózsa és Társa
Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. adta. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
265/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
A TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázat keretében tájékoztató kiadvány nyomdai munkálatai kivitelezése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3.2.3./A11/1-2012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szükséges
tájékoztató kiadvány a térségben felelhető hagyományokról, kreatív szakmákról,
mesteremberekről c. kiadvány nyomdaipari kivitelezése tárgyában a Rózsa és
Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal köt szerződést
(Székhelye: 5340. Kunhegyes Arany János u. 49., cégjegyzékszáma: 16-06006480 képviseli: Rózsa Sándor.
A beszerzés költsége nettó: 393.700,- Ft, ÁFA 106.300,- Ft, bruttó: 500.000,- Ft,
azaz ötszázezer forint.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Catalina Magna Bt (5200. Törökszentmiklós, Petőfi út 111.)
5. Kis-Új-Lap Kft (5310. Kisújszállás Munkácsy út 8.)
6. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340. Kunhegyes,
Arany János út 49.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser
10. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/7757. sz. törvényjavaslat alapján Kunhegyes városban érintett utcanevek feltérképezésére és a
módosításra történő javaslattételre munkacsoport létrehozásáról
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(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
266/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/7757. sz. törvényjavaslat alapján Kunhegyes városban érintett utcanevek feltérképezésére és a módosításra történő javaslattételre munkacsoport létrehozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) és 18. § (1) és (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/7757. sz. törvényjavaslat alapján Kunhegyes városban érintett utcanevek feltérképezésére és a módosításra
történő javaslattételre munkacsoport létrehozásáról dönt.
A Munkacsoport tagjai:
- Víg Márta
- Somodi József
- Kisné Veres Edit
Határidő:
Felelős:

2012. december 20.
Polgármester

A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Munkacsoport
munkájában való részvételre, annak koordinálására, segítésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Irattár
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
267/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy:

1. A határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a fenntartásában álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola – Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság hiánypótlásra felszólító 16-TNY-623-2/2012-577588. sz.
végzésében foglaltaknak megfelelően módosított – alapító okiratának módosító okiratát.

2. A határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal kiadja a fenntartásában
álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kunhegyes, Kunmadarasi út 1., valamint
Kunhegyes, Szigliget út 4. telephelyek törlése alapító okiratban történő változás bejelentési kérelmének támogatására tájékoztassa a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal XI-B-06/00796-2/2012. sz. szakmai tájékoztatója megküldésével az önkormányzat álláspontjának megfelelően.
Felelős:
Szabó András polgármester
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző
Határidő:
2012. december 5.
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4. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosítása
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságánál történő törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, a módosító okiratot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot küldje meg részére.
Felelős:
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Végrehajtásért felelős: Barta Ferenc aljegyző
Határidő:
2012. december 5.

5. 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. december 31.

6. Hatályon kívül helyezi 2012. november 27. napjával a 170/2012.(VIII.28.)
Kt. határozattal és az azt módosító 217/2012.(X.16.) Kt. határozattal kiadott
alapító okiratot.

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. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
8. Szászi Laura tanácsos
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Fűtő Georgina ügykezelő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport 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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
268/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
2013. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium tartalmát
jóváhagyja.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Komáromi László felelős szerkesztő
6. Víg Márta szerkesztő
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

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

17/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai tagintézményénél pedagógus álláshely emelésről szól az előterjesztés. Az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Szabó István elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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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 hét tagja a javaslatot egyhangúlag hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
269/2012. (XI.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai tagintézményénél 2 fő pedagógus álláshely emelésről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Tiszagyendai tagintézményénél álláshely bővítést rendel el, amely 2 főt érint, és
ezzel a tagintézménynél a pedagógus létszám 9 főről 11 főre, az összes létszám 11 főről 13 főre, intézményi szinten a pedagógus létszám 58 főről 60
főre, az összes létszám 68,5 főről 70,5 főre változik.
Határidő: 2012. december 1.
Felelős: Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola igazgatója
2. Az álláshely emelés feltétele, hogy Tiszagyenda Község Önkormányzat
képviselőtestületi határozatában vállalja, hogy a létszámbővítéssel kapcsolatos többletköltségeket költségvetésébe beépíti.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szabó István Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Szakiskola vezetője
5. Pisók István Tiszagyenda Község polgármestere
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 32 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

