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száma
35/2013.

36/2013.

37/2013.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 72 – 75. §-aiban szabályozott adósságátvállalásban való részvételről
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kunhegyes, Vadász u. 6. szám alatti lakóingatlan törlesztő részleteinek csökkentéséről

Kódszám
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. február 26-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 és Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Ollári Balázs
vagyongazdálkodási ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Szabó István tankerületi igazgató 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 kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
szóló rendelet elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményezte egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadásra alkalmasnak találta az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 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 egyhangúan hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2013. (II.27.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 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 egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
35/2013. (II.26.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről
Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
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3.
4.
5.
6.

Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezetője
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72 – 75. §-aiban szabályozott adósságátvállalásban való részvételről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot megtárgyalta és egyhangúan 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 egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

36/2013. (II.26.) Kt. határozat,
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75.
§-aiban szabályozott adósságátvállalásban való részvételről
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Kötelezettséget
vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés összegét - legfeljebb az ahhoz
kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja.
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
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4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel - az
adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos
feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat
kösse meg.
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 28.

Erről értesülnek:
1. Magyar Államkincstár pályázat útján
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő (Kunhegyes, Vadász u. 6.) szám alatt lakóingatlan törlesztő részleteinek csökkentéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot megtárgyalta, elhangzott egy javaslat, mely szerint 10.000 forint legyen a törlesztő részlet, de ezt a javaslatot a bizottság 1 igen és 4 ellenszavazat mellett nem
fogadta el. A bizottság a határozati javaslat „A” változatát 1 ellenszavazat mellett elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
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Aki elfogadja a határozati javaslat „A” változatában foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot öt igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:

37/2013. (II.26.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kunhegyes, Vadász u. 6 szám
alatti lakóingatlan törlesztő részleteinek csökkentéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított önkormányzati vagyonról szóló 22/2004. (VII.30.) rendelete 28. § (1)-(3) bekezdéseiben
foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
BORDÁCS JÁNOS (született: Tiszafüred, 1960. november 9.-én, anyja neve: Bíró
Julianna, lakik Kunhegyes, Vadász u. 6.) és BORDÁCS JÁNOSNÉ (született: Milota, 1949. október 30., anyja neve: Farkas Regina, lakik: Kunhegyes, Vadász u. 6.)
lakosok a kunhegyesi, önkormányzati tulajdonú 2193 hrsz-ú, forgalomképes 1075
m2 teleknagyságú, természetben Kunhegyesen, a Vadász u. 6. szám alatt lévő ingatlan törlesztő részleteinek mérséklésére vonatkozó kérelmének helyt ad, a vevők
nehéz anyagi körülményeire tekintettel hozzájárul a következő feltételekkel:
•
•

A tartozás mértéke: 140. 000 Ft melyet a vevő 40 részletben 3.500 Ft/hó azaz
Háromezer-ötszáz Ft/hó részletekben fizet meg.
Amennyiben a vevő jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, eladó választ a késedelem és a lehetetlenülés között.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert adásvételi szerződés I. számú módosításának aláírására. A képviselő-testület felhívja vevőt a szerződésszerű teljesítésre.

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. Bordács János és felesége (5340 Kunhegyes, Vadász u. 6.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására

(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. További
hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett
munkáját elvégezte.
Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését és a képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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