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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 2-án megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán,
Dr. Nagy Levente és Vincze László önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna
vezető-főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Barta Jenő építési hivatalvezető, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Szabó István tankerületi igazgató, Teleki Zoltán r.
őrnagy mb. kapitányságvezető, Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok, Tokai
Lajos r. főhadnagy őrsparancsnok, Szentpéteriné Lévai Mária igazgató,
Kisné Veres Edit könyvtárvezető 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 6 önkormányzati
képviselő megjelent, igazoltan van távol Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Kontra József képviselő, Dr. Horváth Lajos később érkezik. A képviselőtestület nyilvános ülését 15
órakor megnyitja. Elmondja, hogy nyolc napig szabadságon volt, így az előterjesztéseket
készítette, felügyelte Vincze László alpolgármester úr, ezért megkéri, hogy a mai ülést
vezesse le.
Vincze László alpolgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, mivel ez soros képviselőtestületi ülés sor kerül majd az interpellációkra. Mielőtt erre rátérnének, javasolja, hogy a
képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.
Vincze László alpolgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Magyar György tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kunhegyesi Állatvédők Egyesülete Németországi kapcsolatai révén olyan lehetőséghez jutott, hogy anyagi forrást nyújtana az egyesületnek a telep korszerűsítésére illetve bővítésére. Egy szakember fog érkezni
előreláthatólag május első hetében, hogy felmérje, hogy milyen lehetőség van. Természetesen adva van az is, hogy mit engednek meg, még körbejárják ezt a problémát alaposab2

ban. Ugyanakkor megköszöni Szabó Józsefnek és alpolgármester úrnak, hogy ennek a
fenntartásában, bővülésében, rendben tartásában nagy segítséget nyújtanak. Arra szeretné
kérni őket, hogy ezek után is segítsék a munkájukat.
Nagy Kálmán mindenekelőtt megköszöni a Református Egyházközség Presbitériumának
nevében a segítséget, amelyet a most elindult közmunkaprogramban az illegális szeméttelepek felszámolása ügyében végez a református temetőben a felvettek közössége. Ami elhangzott a múltkor presbitériumi ülésen, azt a kérést szeretné egyrészt tolmácsolni. Arra
lenne-e mód és lehetőség, hogy az úgynevezett keleti temetőbe, a volt cigány temető, már
nagyon nagyon régen nem használt temető. Húsz éve szolgál itt és húsz év alatt nem volt
ott temetés, de van még néhány ápolt és gondozott sír. Megkérdezi, hogy annak a takarítására nem lenne-e mód és lehetőség. A másik, amire szeretné felhívni ezzel kapcsolatban a
figyelmet, hogy nagyon sok szorgalmas ember is bekerült ebbe a csapatba, még éjszakai
műszakot is vállalnak és nem restek túlórában visszajönni a temetőbe és a kivágott fát segítenek betakarítani. Jó lenne, ha a helyi rendőrség esetleg a megerősített közösséggel oda
tudna jobban figyelni, mert az elmúlt napokban az ünnepek alatt is több jelzés is érkezett.
Tudja azt is, hogy voltak, akiket a bázisnál fogtak meg és már a parketta szedés stádiumában van a bázis, tehát zsákba parkettát találtak, ami nem kint a szabadtéren volt lerakva,
hanem bent, de ezekre az éjszakai munkát vállaló közmunkásokra is érdemes lenne odafigyelni. Kik azok, akik esténként is visszajárnak, mindemellett pedig nagyon köszönik azt a
segítséget, amely az illegális szeméttelepek felszámolásával a temetőben is elvégzésre került.
Dr. Nagy Levente megkérdezi, hogy három héttel ezelőtt elloptak Kunhegyesen egy Peugeot 307-es személygépkocsit. A kamera, ami fel van szerelve, nagyon rossz minőségű
felvételeket csinált ezzel kapcsolatban. Megkérdezi, hogy van-e arra mód, hogy az optikáján esetleg változtassanak, hogy értékelhető információt adjon. A rendőrségi beszámolóval
kapcsolatban, olvasható hogy a fiatalkorú elkövetők száma a kétszeresére nőtt. Ezzel kapcsolatban a múltkor tett megjegyzést. Van egy domináns személyiség a városban, akit a
fiatal cigányok példaképnek tekintenek. Van, akire késsel támadt, van, akit a mai napig
fenyeget, tavaly kábítószert találtak az átvizsgálások során a rendőrök, és mai napig szabad
lábon van. Megkérdezi, hogy mit lehetne tenni, mert nagyon rossz hatással van a fiatalkora. A múltkorában is kérdezte, hogy három súlyosabb bűncselekmény történt 2012-ben,
mindhárom bűncselekményből egy-egy embert, tehát három embert szabadon engedtek.
Nagyon sok rossz példa van Kunhegyesen, aminek nem lesz jó vége.
Szabó István tankerületi igazgató köszönti polgármester urat, alpolgármester urat, jegyző
asszonyt, aljegyző urat, a képviselőtestület tagjait és minden megjelentet. Köszöni magát a
tényt, hogy az épületet rendelkezésükre bocsátottak, illetve köszöni azt a segítséget, amit
az átköltözéskor a Közalapítványon keresztül nyújtottak. Ennek köszönhető, hogy tulajdonképpen mindenféle gond nélkül sikerült és fennakadás nélkül munkájukat folytatva
átköltöztek. A kollégáinak a kinevezése megtörtént, letették a kormánytisztviselői esküt is.
Teljes erővel tudnak dolgozni. Nagyon köszöni azt az együttműködést, ami az önkormányzat a vezetés és a tankerület között van, hiszen rengeteg nehéz problémás feladatot kell
közösen megoldaniuk. Nagyon szépen köszöni a közös munkát.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kérdése ezzel
kapcsolatban. Amennyiben nincs, lezárja az interpellációs kérdéseket. Néhány gondolatban
elmondja, hogy Magyar György képviselőtársának azt tudja ígérni továbbra is, ami tőlük
telik segítséget megadják az állatvédőknek. Hiszen a városnak is érdeke az, hogy egyre
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kevesebb kóbor eb legyen és minél kevesebb kutya szenvedjen az utcán, hanem normális
körülmények között legyen ellátva. Az a kérése Magyar György felé, ha lesz pontos időpont a német látogatással kapcsolatban, akkor legyen szíves jelezzen. Nagy Kálmán képviselő társának elmondja, igyekeznek továbbra is a temetőben folytatni a munkát, hiszen azt
is el kell hogy mondja, az előző képviselőtestületi ülés óta már közel több mint száz fővel
nőtt a munkások száma, lehetőségük van erre. Amit felvetett képviselő úr, természetesen
arra is, hogy a volt cigány temető takarításával kapcsolatban is intézkedni fognak, illetve
egyéb elhagyatott területekre is, hiszen nagy létszámmal dolgoznak most már. Sajnos már
az első alkalommal, amikor elkezdték a munkát a református temetőnél, már másnap tudomására jutott a közölt tény, hogy vannak visszajáró látogatók, akik hasznosítják az ott
kitermelt fát. Jelezték és erre majd őrsparancsnok úr is fog reflektálni. A Dr. Nagy Levente
képviselő társa kérdésére, először is a kamerafelvétellel kapcsolatban azt tudja mondani,
hogy jelezni fogja a működtető felé, mert eddig probléma ezzel nem volt. Ezek szerint a
beállításnál kell valamit módosítani, újrahangolás szükséges. Rendszeresen figyelték a
kamera képeket, tehát azok értékelhetőek voltak.
Dr. Nagy Levente képviselő elmondja, hogy ez este volt.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy az éjszakai felvételek is jók voltak. Jelezni
fogják ezt a problémát. A továbbiakban, amit felvetett javasolná, hogy az első napirendi
ponton belül történjen meg a válaszadás. Szabó István tankerületi igazgató úrnak elmondja,
hogy örülnek, hogy segíthettek és a jövőben is segíteni fogják őket a munkájukban, hiszen
ez úgymond közös érdek.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy írásban megkapta mindenki. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban.
Magyar György elmondja, hogy már szóba került a közmunka program, megint csak egy
óriási létszámbővüléssel vágnak neki a tavasznak. Nem tudja, hogy mennyire pontosak
ezek az információk a létszámmal kapcsolatban. Mindenképpen fontos, hogy az ott megjelentek valóban ott legyenek, ne csak aláírjanak. Tudja, hogy vannak munkafelügyelők és
tőlük kellene ezt inkább megkérdezni. Megkérdezi, hogy a rendőrségnek van-e központilag
kiadott ilyen feladata, hogy ebben segíteni létszámellenőrzés során. Ha egy rendőr jelenik
meg és nézi meg a listát, természetesen nem napi rendszerességgel, biztosan súlyt adna
ennek az egésznek.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a beszámolóba nem kellett volna-e külön feltüntetni azt,
hogy volt halálos bűncselekmény. Lehet, hogy nem közvetlenül ebben halt meg, mert eltelt
egy bizonyos idő a bántalmazást elszenvedett személy, de azt gondolja, hogy az egyértelműsíthető, bár lehet, hogy csak laikusoknak. Az egy olyan jellegű élet ellenes bűncselekmény volt, és itt nem látja a beszámolóban.
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e további kérdés, vélemény a beszámolóval kapcsolatban.
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Magyar György megkérdezi, mi a tapasztalata az elmúlt heteknek, ugye amikor kibővült
az állomány a Dunántúli segítséggel. Megkérdezi, milyen eredménnyel zárult, mik a tapasztalatok és esetleg a közeljövőben is lehet-e ilyen mértékű állománynövekedésre számítani.
Szabó András polgármester elmondja, hogy nemrégiben volt egy közbiztonsági fórum,
akkor, amikor összehasonlításra kerültek a települések, amelyek a Karcagi Rendőrkapitánysághoz tartoznak Kunhegyes közbiztonság szempontjából viszonylag a jobb települések között van. Természetesen igyekeznek segíteni a helyi rendőrőrs tevékenységét is, biztosítani tudtak számukra egy adminisztrátort. Megkérdezi kapitány úrtól, hogy a rendőrőrsnek a felújítása tervbe van-e véve, illetve milyen segítségre lenne szükségük.
Metzinger Ferenc elmondja polgármester úr felvetésére reflektálva, a szakoktatók és a
gyerekek segítségével munkaerőt és szakértelmet tudnának biztosítani a rendőrőrs felújítására.
Vincze László alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek még a beszámolóhoz
kapcsolódóan kérdése, véleménye.
További hozzászólás és kérdés nem fogalmazódott meg a jelenlévő képviselőkben.
Tokai Lajos őrsparancsnok reagál az elhangzottakra, amelyek a rendőrőrsöt érintik. Először Dr. Nagy Levente képviselő úr felvetésére reagál. Ezeket az eseményeket meg fogják
vizsgálni. A második esetben történt is rendőri intézkedés, amelyben a Karcagi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának beosztottja megjelent a helyszínen, ők tisztázták a körülményeket. Az általa megállapítottak alapján a szükséges intézkedések megtörténtek. Magyar György képviselő úr felvetésére a közfoglalkoztatottak ellenőrzésével kapcsolatban
elmondja, hogy a rendőrségnek erre vonatkozóan van-e valamiféle kötelezettsége, feladata
vagy esetlegesen a még jobb együttműködés elősegítése érdekében erre lehetőség van-e.
Azt hiszi, hogy két évvel ezelőtt volt egy olyan, hogy Kistérségi Mintaprogram. Ennek
keretében a minisztérium hozott egy olyan állásfoglalást, amelyet a rendőrségnek kötelessége az abban résztvevő beosztott embereknek a jelenlétét időközönként ellenőrizni. Ez
nem terjed ki arra, hogy a rábízott munkát megfelelően végzi-e, kizárólag csak a jelenlétre
tudtak hagyatkozni. Akkor ezt végre is hajtották, heti két – három alkalommal. A következő felvetés, hogy milyen tapasztalataik voltak, illetve milyen eredménnyel zárultak a megerősítő erő alatti időszak. Elmondja, hogy nagyon jót tett az emberek biztonságérzetét biztos, hogy pozitív irányba mozdította el. Mindezek ellenére a helyi állomány is megtette azt,
amit meg kellett tenni, illetve meg is fogja tenni, mert ha számlatükörben kellene bemutatni, hogy mi történt ez alatt a két hónap alatt a helyi állomány mutatói semmivel sem gyengébbek, mint a tavalyi év hasonló időszakában, amikor ez a megerősítő erő nem volt jelen.
Nagy Kálmán képviselő úr felvetésére szeretne reagálni. Lehetséges, hogy fel kellett volna
tüntetniük azt, hogy történt ilyen sajnálatos esemény Kunhegyes területén, viszont ez a
beszámoló a Karcagi Rendőrkapitányság illetve azon belül a Kunhegyesi Rendőrőrs tevékenységéről szól és abban az egy ügyben a Megyei Rendőrfőkapitányság rendelkezik jogosultsággal, és illetékességgel az eljárás lefolytatására. Ezért az ezzel kapcsolatos adatok az
ő beszámolójukban fognak feltüntetésre kerülni. Megköszöni polgármester úrnak a segítséget, hogy adminisztrátort tudtak biztosítani a rendőrőrsnek.
15 óra 35 perckor megérkezik Dr. Horváth Lajos képviselő a képviselőtestület ülésére, így
a képviselőtestület tagjainak száma hét főre nőtt.
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Teleki Zoltán kapitányságvezető köszönetet mond annak a nagy bizalomnak az érzése
során, ami végigkísérte október 1-től, amióta átvette a Szitár ezredes úrtól a stafétát. Úgy
gondolja, nem tudott olyat kérni polgármester úrtól, a képviselőtestülettől, amit ne kaptak
volna meg. Az adminisztrátor miatt még egyszer köszönetet mond. Megköszöni azt a felajánlást a felújításával kapcsolatban, holnapi nap fogja megnézni, nyilván a megyei rendőr
főkapitányság a kompetens a gazdasági részleg ebben dönteni, majd fölveszi velük a kapcsolatot. Nagy Kálmán képviselő úr interpellációjára elmondja, lehet hogy fel kellett volna
tüntetni azt a három sajnálatos eseményt, abból az egyik a Megyei Rendőrfőkapitányság
hatásköre és nem adhatnak ki információt mert még most is folyik a nyomozás az ügyben.
A másik két ügyben mindent megtettek, ami a dolguk, nem tehetnek róla ha a bíróság szabad lábra helyezi. Elmondja, van félnivalójuk Kunhegyesen a bűnelkövetőknek, az idei
esztendőben január 1-től 37 főt vett őrizetben. Azt gondolja, ha 2011-ben összesen harmincat, akkor érezhető a különbség. Azt hirdette meg, hogy a legszigorúbban lépnek fel a bűnelkövetőkkel szemben. Dr. Nagy Levente képviselő úr felvetésére reagál, elmondja, hogy
három héttel ezelőtt az ABC elől eltulajdonítottak egy Peugeot személygépkocsit. A nyomozás folyik az ügyben, de bővebb felvilágosítást nem adhat. Köszönet illeti a helyi polgárőrséget, mert saját maga meggyőződik az éjszakai ellenőrzések során, hogy ott vannak a
rendőrökkel, segítik a munkájukat, ezúton is szeretne köszönetet mondani a polgárőröknek.
Úgy gondolja, hogy minta értékű együttműködés alakult ki. Lényegesen javult a közbiztonság, már a számadatok tükrében is. Folyamatos javulás van az elmúlt évekhez képest,
minden segítséget megkap ehhez Kunhegyes, a bűnügyi osztály átvezénylésén keresztül a
készenléti rendőrség vezénylésével és azokkal a portyaszolgálatokkal, amit tervez az elkövetkezendő időben. Úgy gondolja volt visszhangja a városban, hogy razziát csináltak, ha
már csak annyi eredménye volt, hogy nem lesz annyi garázdaság és verekedés a Malom
sörözőben, ami jellemző. Mert megjelenhet a rendőr éjszaka is, vagy nem mernek olyan
emberek ide kábítószert hozni ezekre a szórakozóhelyekre, mert megjelenhet a rendőr. Ez a
továbbiakban is várható, ha elmegy a készenléti rendőrség akkor is, saját erővel tervezi az
ilyen akciókat. Kérne mindenkit, hogy tolmácsolják a lakók felé, hogy szavazzanak egyre
nagyobb bizalmat a rendőrök felé. Köszöni szépen, hogy meghallgatták és kéri a beszámoló elfogadását.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, megköszöni a helyi őrsnek és kapitányúrnak és a karcagi kapitányságnak, úgy érzékelte hogy az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között elég jó. Közös cél a lakosság elégedettsége. Kéri a képviselőtestület tagjait,
döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a beszámolót egyhangúan hét igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
56/2013. (IV.02.) Kt. határozat
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület a Karcag Városi Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város közrendje,
közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
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A képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság,
kiemelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város közrendjének fenntartása, közbiztonságának fokozása érdekében kifejtett
tevékenységéért.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Teleki Zoltán r. őrnagy, mb. kapitányságvezető
Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs r. főhadnagy, őrsparancsnok
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2012. évben végzett tevékenységéről
(írásban csatolva)

Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a beszámolóval kapcsolatban.
Magyar György elmondja, hogy az új rendszer, ami kiépült az elmúlt időszakban elég sok
kritikát kapott. Megkérdezi, milyen tapasztalatok vannak erről az új rendszerről, mik a
hibái, ha vannak javíthatóak-e.
Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok elmondja, hogy a működési területükön az új rendszer
ez idáig jól működött.
Nagy Kálmán elmondja, nagyon fontos tény hogy megtörtént a korábbi Köztestületi Tűzoltóságok átalakítása. Tavaly még Köztestületi Tűzoltóságként számolt be a parancsnok úr
a korábbi esztendőről. Most már Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságként szerepel, de
tulajdonképpen megmaradt a köztestületi forma. Tehát ugyanaz az öt település ami delegálja a köztestületbe az elnökség tagjait, illetve közgyűlése van ugyanúgy ahogyan korábban működött. Ez az átalakítás tulajdonképpen, ha globálisan vesszük anyagi megszorítást
nem hozott az önkormányzatnak az életébe. Mégis nagyon keményen megkötötte a tűzoltóságnak a kezét a kiadások tekintetében. Van egy központi támogatás, amit ez a tűzoltóparancsnokság is megkap és ott kötelezően elő van írva, hogy mennyi az ami személyi
kiadásokra fordítható, tehát ezt nem lehet túllépni, illetve mennyi az ami dologi kiadásokra
fordítható. Ezt kőbe vésett szentírásként számon is kérik, a folyamatos beszámolóknál. El
kell mondani azt, mint a köztestület elnökének, hogy ennyi ellenőrzés, mint az elmúlt esztendőben volt, talán az elmúlt öt évben sem volt. Folyamatosan különböző gazdasági,
szakmai ellenőrzések jöttek, amelyeken minden egyes alkalommal a tűzoltó-parancsnokság
teljes egészében megfelelt. Sőt hallhatták a közgyűlésen jelenlévők, itt volt a megyei katasztrófavédelem igazgatója is, elmondta nem csak ő, hanem a karcagi katasztrófavédelmi
kirendeltség vezetője is, hogy tulajdonképpen a működési területükön a legjobban minősített tűzoltóságnak az itteni. Nagyon nagy nehézséget jelent, hogy néhány önkormányzat
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ebben az évben nem tudta vállalni azt, hogy azokat a támogatásokat, amelyek a korábbi
esztendőkben akár ígéret szintjén is megvoltak, van olyan település, aki évek óta egy fillért
sem fizetett a hozzájárulás összegéből. Elmondja, hogy a város példásan hozzájárul a tűzoltóság kiadásaihoz, a kivetett összegekhez, minden évben kifizeti. Megköszöni az állománynak a munkáját, lehet látni a beszámolóban is hogy nem kevés vonulás volt.
Szabó András polgármester megköszöni a tűzoltóság dolgozóinak munkáját.
Dr. Pénzes Tímea jegyző asszony megköszöni a tűzoltóság közreműködést. Kérné, hogy a
beszámolóban az államháztartási törvény értelmében szükséges lenne, ha feltüntetésre kerülnének az önkormányzati hozzájárulások.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, megköszöni a tűzoltóság munkáját. 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:
57/2013. (IV.02.) Kt. határozat
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűzés katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót
megismerte és azt
jóváhagyólag elfogadja,
egyúttal a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett megelőző és védekezési tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr.Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester 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.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
58/2013. (IV.02.) Kt. határozat
2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma 4/2004. (II. 20. ) rendelete alapján a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó: a Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő technikai eszközök, berendezések vásárlását célzó pályázat benyújtásával egyetért.
2./ A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye
vonatkozásában az intézmény 2013. évi költségvetésén felül mindösszesen
100.000 Ft önerőt biztosít a 2013. évi költségvetésében.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos feladatok
ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester, elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény 2012. évi szakmai beszámolóját.
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Vincze László alpolgármester 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:
59/2013. (IV.02.) Kt. határozat
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi szakmai munkájáról
szóló tájékoztatót
tudomásul vette
azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2012. évben a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények színvonalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Érintett települések polgármesterei
5. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes, Szivárvány utca 3382; 3383; 3384; 3385 hrsz. alatti
beépítetlen területek bérbeadásához való hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester, elmondja 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 Kunhegyes, Szivárvány utca 3382; 3383; 3384; 3385 hrsz. alatti
beépítetlen területek bérbeadásához való hozzájárulásról szóló határozati javaslatot.
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Vincze László alpolgármester 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:
60/2013. (IV.02.) Kt. határozat
Kunhegyes, Szivárvány utca 3382; 3383; 3384; 3385 Hrsz alatti beépítetlen területek bérbeadáshoz való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 39/2004. (VII.30.) számú rendelete 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. Botos Béla - 5340 Kunhegyes, Szivárvány u. 24. sz. alatti lakos - Kunhegyes, Szivárvány utca 3382;3383;3384;3385. Hrsz., (összesen: 4265 m2)
alatti ingatlanokon kertészeti tevékenység folytatása céljából történő használatára vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•

Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről
Területet kizárólag mezőgazdasági, kertészeti célra használja

2. A terület bérleti díját bruttó 1.000.- Ft/hó/telek, azaz bruttó Egyezer forint/hó/telek összegben állapítja meg.
3. Az 1. pontban említett munkálatok során felmerült költségek a bérleti díjban
– számla ellenében – elszámolhatóak, maximum az éves bérleti díj 50%-a
erejéig.
4. Bérleti jogviszony határozatlan időre szól.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Botos Béla Kunhegyes, Szivárvány u. 24.

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes, Szivárvány utca 30. (3392 hrsz.) alatti beépítetlen
terület eladásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” változatát a képviselőtestületnek.
Vincze László alpolgármester 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:

61/2013. (IV.02.) Kt. határozat
Kunhegyes, Szivárvány utca 30. (3392 Hrsz) alatti beépítetlen terület eladásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 39/2004. (VII.30.) számú rendelete 28. § (1)(3) bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Lengyel Andor (szül.: Kunhegyes, 1976. 02.12. a.n.: Göblyös Ibolya) Kunhegyes
Rákóczi út 30. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem hasznosított, önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Szivárvány út 30. (3392 Hrsz) megvásárlására vonatkozik,
támogatja.
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szivárvány utca 30.(3392
Hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Lengyel Andor részére 162.000
Ft- azaz egyszáz-hatvankétezer forint összegért értékesíti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi
szerződés 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Lengyel Andor Kunhegyes, Rákóczi u. 30.
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HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 304/2012. (XII.20.) Kt. határozat módosításáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester 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 elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Vincze László alpolgármester 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:
62/2013. (IV.02.) Kt. határozat
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. számú üzlethelyiség bérbeadásáról szóló 304/2012.
(XII.20.) Kt. határozat módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Oláh Zsolt (szül.: Tiszafüred, 1982.01.28., an.: Papp Edit) 5340 Kunhegyes, Sántaköz 16/a kérelmét, mely a Piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 7. sz. üzlethelyiség határozott idejű bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
szól
támogatja
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában lévő piactéri vásárcsarnok 7. számú üzlethelyiséget
bérbe adja,
Varga Attila (szül.: Tiszafüred, 1988. augusztus 06., an.: Papp Edit) 5340 Kunhegyes, Tomaji utca 12. szám alatti lakos részére a következő feltételekkel:
a bérleti szerződés időbeni hatálya: 2013. március 27- 2014. március 28.
Bérleti díj: bruttó 25.000 Ft/hó, azaz Huszonötezer forint, amely nem tartalmazza a
közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
13

5.
6.
7.
8.

Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási Csoport
Oláh Zsolt 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 16/a.
Varga Attila 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 12.

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763. hrsz.) gazdasági társaság
munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlására
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja, a határozati javaslatban foglaltak szerint a képviselőtestületnek.
Vincze László alpolgármester 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:
63/2013. (IV.02.) Kt. határozat
a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3769 hrsz.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt:
1. A Képviselőtestület támogatja a DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi
3303/13. hrsz-ú

6868 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

fűtőberendezés-gyártó üzem létesítésére a fenti bejegyzett cég részére értékesíteni.
2. A Képviselőtestület az ingatlan vételárát 1.- Ft/m2, összesen: 6868.- Ft, azaz: Hatezer-nyolcszázhatvannyolc forint összegben állapítja meg, tekintettel arra, hogy a
gazdasági társaság az ingatlanon tervezett beruházás megvalósulása esetén legalább
10 fő részére munkahelyet létesít.
3. A Képviselőtestület az ingatlan tekintetében a Ptk. 374 – 375. §-a alapján visszavásárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre:
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amennyiben a beruházás megvalósítása 2014. szeptember 30. napjáig nem kezdődik meg,
amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munkahelyteremtésre.

4. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. DOLINA Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Irattár

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel
2010. június 10-én kötött megbízási szerződés 3. számú módosításáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja, a határozati javaslatban foglaltakat a képviselőtestületnek.
Vincze László alpolgármester 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:
64/2013. (IV.02.) Kt. határozat
a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel 2010. június 10-én kötött
megbízási szerződés 3. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BUDAPEST PRIVINVEST Gazdasági Tanácsadó Kft-vel 2010. június 10-én kötött megbízási szerződés melléklet szerinti módosítását
e l f o g a d j a.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fenyvesi Beáta, a BUDAPEST PRIV-INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9. 4/10.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Vincze László alpolgármester 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 16 óra 15 perckor bezárja.

Kmf.

Vincze László
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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