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RENDELETEK MUTATÓJA
Rendelet
száma
6/2013.

7/2013.
8/2013.

Rendelet tárgya
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004.
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített
beszámolójáról

Kódszám
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B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA

Határozat
száma
71/2013.
72/2013.
73/2013.
74/2013.

Határozat tárgya

Kódszám

Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2012.
évben végzett belső ellenőrzésekről
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Mikro-térségi Óvodai Társulás megszűntetéséről
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való csatlakozással kapcsolatos együttműködési megállapodás tartalmának, annak aláírásának és a Bíráló
bizottság összetételének jóváhagyásáról

D1
Z1
E11
A15

75/2013.
76/2013.
77/2013.
78/2013.
79/2013.

80/2013.
81/2013.

82/2013.

83/2013.

84/2013.

85/2013.

a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI élő nagykoncert fellépéséhez
kapcsolódó szerződés megkötéséről
a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének megkötéséről
a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges hang
és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
a Kunhegyes, Szivárvány utca 3393 Hrsz. alatti beépítetlen terület
bérbeadáshoz történő hozzájárulásról
a Kunhegyes, Kamilla utca 1497/42; 1497/45; 1497/46; 1497/64
Hrsz és Margaréta utca 1497/36 alatti beépítetlen területek bérbeadáshoz történő hozzájárulásról
a Kunhegyes, Móricz Zs. utca (896. hrsz.) kivett beépítetlen terület határozott időre szóló bérleti szerződés megszüntetéséről
az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú a Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és
Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése,
feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése című pályázat konzorciumi megállapodásának módosítására
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 számú Kompetencia alapú oktatás bevezetésének modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének érdekében című pályázat
megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötéséről
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0046 számú A pedagógiai módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás
megkötéséről
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben”
című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási színvonal növelése, szervezetfejlesztés 8 feladat ellátási helyen” tárgyban szakértő kiválasztásához
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott szociális
feladatok jövőbeni ellátásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. április 29-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak: Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán és Dr.
Nagy Levente önkormányzati képviselő
Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építési hivatalvezető, Bodó István főmunkatárs, Szoboszlai Hajnalka gazdasági
osztályvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Fábián-Major Anikó óvodavezető,
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője,
Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló és Fenyvesi Beáta a BUDAPEST
PRIV-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője 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 hat önkormányzati
képviselő megjelent, igazoltan van távol Dr. Horváth Lajos, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László képviselők a mai ülésen nem tudnak részt venni egyéb elfoglaltságuk miatt. A képviselőtestület nyilvános ülését 14 óra 10 perckor megnyitja.
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.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Kontra József elmondja, hogy két héttel ezelőtt volt bent a hivatalban és arról érdeklődött,
hogy hogyan működik az OTP részéről a lakosság részéről befizetett Viziközmű társulati
hozzájárulásoknak a dolgai. Akkor úgy tűnt tisztán látnak egy darabig, majd rá négy – öt
napra az derült ki, hogy mégsem a Viziközmű Társulathoz kerül a fennmaradó pénz, az
OTP sok lakosnak automatikusan kiutalta a többletet.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy amit az illető többletként fizetett be azt visszautalja az ügyfélnek.
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Kontra József megköszöni jegyző asszony hozzáfűzni valóját. Megkérdezi a szennyvízberuházással kapcsolatban, hogy hol tartanak most.
Szabó András polgármester elmondja, hogy folyamatosan érkezik a társulat számlájára a
lakosok által befizetett pénz. Minden második héten keddenként kilenc órától van szennyvíz koordinációs egyeztetés. Júniusban kezdődik a beruházás a jelenlegi információk szerint. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye. Vélemény és kérdés hiányában
javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett
köztisztasági közszolgáltatásokról szóló 35/2004.(VII.16.) önkormányzati rendelet
települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja 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 hat tagja a rendeletet egyhangúan hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét
a köztisztaságról, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatásokról szóló 35/2004. (VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja 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 hat tagja a rendeletet egyhangúan hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
7/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet tervezetet.
Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló elmondja, hogy összeállította Kunhegyes Város
Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálatát. Az egyszerűsített könyvvizsgálói mérleg áll az egyszerűsített mérlegből, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentésből, egyszerűsített pénzforgalmi kimutatásból, eredmény kimutatásból. Az eszközök és források egyező végösszege 4.138.073 ezer Ft, 1.624.283 ezer Ft, a pénzmaradvány
összege 56.828 ezer Ft. A könyvvizsgálat tiszta jelentést adott. A könyvvizsgálat szövege a
következő: az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. december 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről valamint az ezen
időszak alatt létező jövedelmi helyzetéről a Számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
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.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a rendeletet egyhangúan hat igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2013. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét
Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített beszámolójáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Ellenőrzési jelentés Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
2012. évben végzett belső ellenőrzésekről
(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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

71/2013.(IV.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 2012. évben végzett belső
ellenőrzésekről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2012. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. I. negyedévi tevékenységéről
(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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
72/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2013. év I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.

Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulás megszüntetéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a rendelet tervezetet.
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.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
73/2013.(IV.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Mikro-térségi Óvodai Társulás megszűntetéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §, illetve a 91. § b) pontjában foglaltak szerint az alábbi döntést hozza:

1. A 2007. július 27-én kelt Társulási megállapodással létrehozott, nem jogi személyiségű Kunhegyesi Mikro-térségi Óvodai Társulást 2013. június 30. napjával megszünteti.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Város Óvodai Intézményét a vidéki tagintézmények kiválását követően 2013. július elsejétől saját fenntartásban tovább működteti.
3. Az önkormányzatok az egymás közötti pénzügyi elszámolásokat elvégzik a társulási megállapodás 9.6. pontja értelmében, továbbá a vonatkozó pályázatok bonyolítása során keletkezett vagyont megosztják annak minden fenntartási kötelezettségével
együtt.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodást megszüntető okirat aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Társult önkormányzatok polgármesterei
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Vagyongazdálkodási csoport

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” Magyarország programhoz való csatlakozásról
(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.
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A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

74/2013.(IV.29.) Kt. határozat
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
való csatlakozással kapcsolatos együttműködési megállapodás tartalmának, annak aláírásának és a Bíráló bizottság összetételének jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „A legszebb
konyhakertek” országos programhoz való csatlakozást, az együttműködési
megállapodás tartalmát, annak aláírását
jóváhagyja.
A Képviselőtestület megbízza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a helyi verseny értékelésével.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Metzinger Ferenc bizottsági elnök
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Bodó István főmunkatárs

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a NEOTON FAMÍLIA SZTÁRJAI élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó szerződések megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Elmondja, hogy
három határozati javaslat látható az előterjesztésben.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, hogy a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI
élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó szerződést, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
75/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI élő nagykoncert fellépéséhez kapcsolódó szerződés
megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a NEOTON
FAMILIA SZTÁRJAI élő nagykoncert fellépésére vonatkozóan szerződést
köt a POPULART PRODUKCIÓ Kft.-vel.
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2. A NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI élő nagykoncertet adnak a Mihály Napi
Sokadalom rendezvényen 2013. szeptember 28-án (szombat) 19.00 órai
kezdéssel.
3. A NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI fellépési díja: 1.155.000 Ft + 311.850
Ft (27 % ÁFA), mindösszesen 1.466.850 Ft, amelyet az Önkormányzat a
2013. évi költségvetésében biztosít.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt
a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére, illetve a
rendezvény előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, ami a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI
fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének megkötéséről szól, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
76/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének
megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a NEOTON FAMILIA
SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges színpadot bérbe veszi a SOLUJOB
PROGRAM Kft.-től.
2. A színpad bérleti díja: bruttó 150.000 Ft (AAM), mindösszesen 150.000 Ft,
amelyet az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt
a bérleti szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, ami a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI
fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről szól, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
77/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a NEOTON FAMILIA SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a NEOTON FAMILIA
SZTÁRJAI fellépéséhez szükséges hang és fénytechnika biztosítására vonatkozóan szerződést köt a Pusz-Nagy Kft.-vel.
2. A hang és fénytechnika díja: bruttó 200.000 Ft (alanyi ÁFA mentes), mindösszesen 200.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt
a hang és fénytechnika biztosítására vonatkozó szerződés megkötésére.

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. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Szivárvány utca 3393 hrsz. alatti beépítetlen terület bérbeadásához történő hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
78/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a Kunhegyes, Szivárvány utca 3393 Hrsz. alatti beépítetlen terület bérbeadáshoz történő
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. Lengyel Andor - 5340 Kunhegyes, Nyár utca 31. alatti lakos - Kunhegyes,
Szivárvány utca 3393 Hrsz (összesen: 1080 m2) alatti ingatlan bérbe vételére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•

Gondoskodik a telek rendben tartásáról, gyommentesítéséről őrzött legeltetéssel
Területet kizárólag mezőgazdasági, legeltetési célra használja

2. A terület bérleti díját bruttó 1.000.- Ft/év/telek, azaz bruttó Egyezer forint/év/telek összegben állapítja meg.
3. 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. Lengyel Andor Kunhegyes, Nyár utca 31.
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Kamilla utca 1497/42., 1497/45., 1947/46., 1497/64. hrsz. és
Margaréta utca 1497/36. hrsz. alatti beépítetlen területek bérbeadásához történő hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
79/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a Kunhegyes, Kamilla utca 1497/42; 1497/45; 1497/46; 1497/64 Hrsz és Margaréta utca
1497/36 alatti beépítetlen területek bérbeadáshoz történő 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. Drozdik Sándorné - 5340 Kunhegyes, Tanya 395 sz. alatti lakos - Kunhegyes, Kamilla utca 1497/42; 1497/45; 1497/46; 1497/64 Hrsz, és Margaréta utca 1497/36 (összesen: 5400 m2) alatti ingatlanokon legeltetés céljából
történő bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•

Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről őrzött legeltetéssel
Területet kizárólag mezőgazdasági, legeltetési célra használja

2. A terület bérleti díját bruttó 1.000.- Ft/év/telek, azaz bruttó Egyezer forint/év/telek összegben állapítja meg.
3. 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
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Drozdik Sándorné Kunhegyes, Tanya 395. sz.

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Móricz Zs. utca (896. hrsz.) kivett beépítetlen terület határozott időre szóló bérleti szerződés megszüntetéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
80/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a Kunhegyes, Móricz Zs. utca (896. hrsz.) kivett beépítetlen terület határozott időre szóló
bérleti szerződés megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, biztosított jogkörében valamint a Polgári Törvénykönyv 319.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint dönt:
Háziné Mező Judit, (lakcím: 5340 Kunhegyes Pósa Lajos utca 50.) kérelmét,
amely a Kunhegyes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kunhegyes, Móricz Zsigmond u. 896 hrsz-ú telek határozott időre szóló bérleti
szerződése közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozik.
TÁMOGATJA.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés
megszüntetésére.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Vagyongazdálkodási Csoport
7. Háziné Mező Judit 5340 Kunhegyes, Pósa Lajos u.50.

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú A Kunhegyesi Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése című pályázat
konzorciumi megállapodásának módosítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy ami kiosztásra került, az Dr. Pénzes István közoktatási referens küldte, hogy annyi módosítást eszközölne a mellékelt ponthoz a megállapodás tervezetben, hogy a harmadik oldalon található táblázat első fősorai rosszul kerültek
megjelölésre, illetve a negyedik összesen sorban szintén rosszul kerültek megjelölésre a
számok.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzáfűznivalója
ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait,
döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

81/2013.(IV.29.) Kt. határozat
az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése című pályázat konzorciumi megállapodásának módosítására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16 – 18. §-a rendelkezése alapján
az alábbiak szerint dönt:
Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0049 számú A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikro-térségi társulás
új tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése című pályázat konzorciumi megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a konzorciumi
megállapodás módosításának aláírására.
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Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Szabó István a kunhegyesi tankerület igazgatója (KIK)
Konzorciumi partnerek
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Répászky Gabriella vezető főtanácsos
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 számú Kompetencia alapú oktatás bevezetésének modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének érdekében című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötéséről
(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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
82/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 számú Kompetencia alapú oktatás bevezetésének modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének érdekében című
pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötéséről

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásába vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény 16-18. §-a rendelkezése alapján az alábbiak szerint
dönt.
A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0278 számú Kompetencia alapú oktatás bevezetésének
modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének érdekében című pályázat megvalósítására a konzorciumi megállapodás megkötését a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a konzorciumi
megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szabó István a kunhegyesi tankerület igazgatója (KIK)
3. Konzorciumi partnerek
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4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
9. Szarka Tünde porjektmenedzser
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0046 számú A pedagógiai módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötéséről
(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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

83/2013.(IV.29.) Kt. határozat
a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0046 számú A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köznevelési feladatot
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 16-18. §-a rendelkezése alapján az alábbiak
szerint dönt:
A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0046 számú A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen című pályázat megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötését a melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a konzorciumi
megállapodás aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szabó István a kunhegyesi tankerület igazgatója (KIK)
3. Konzorciumi partnerek
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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5. Barta Ferenc aljegyző
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
9. Szarka Tünde porjektmenedzser
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című,
„TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási
színvonal növelése, szervezetfejlesztés 8 feladatellátási helyen tárgyban szakértő kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Danuvia Stúdió Oktató
és Szolgáltató 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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
84/2013.(IV.29.) Kt. határozat

az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.1112/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatási színvonal növelése,
szervezetfejlesztés 8 feladat ellátási helyen” tárgyban szakértő kiválasztásához

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a pályázat szakértői feladatainak ellátásával a
DANUVIA STÚDIÓ OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.
(1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 80.)
bízza meg .
A bruttó megbízási díj 1.981.200 Ft.

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat
Támogató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 525. sor: „Igénybevett
szolgáltatások – komplex állapot felmérés” költségei terhére) biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester

2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. M-ÉRTÉK’67 Bt. (2013 Pomáz, Török u. 29.)
7. Danuvia Stúdió Oktató és Szolgáltató Bt. (1032 Budapest, Kiscelli u. 80.)
8. Maxolg Bt. (2440 Százhalombatta, Petőfi S. u. 13/a.)
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
10. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására

16/1. alatti:
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú
Társulás által ellátott szociális feladatok jövőbeni ellátásáról szól.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

85/2013.(IV.29.) Kt. határozat
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott szociális feladatok jövőbeni ellátásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (1) és 90. § (1) (2)
bekezdése rendelkezése alapján Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás által ellátott alábbi feladatok tekintetében az alábbiak szerint dönt:
• Szociális Szolgáltató Központ 2013. június 30. napjáig működjön a jelenlegi formában, ezt követően Kunhegyes Város Önkormányzata a kötelező
szociális alapfeladatokat maga kívánja ellátni, azonban szándékát fejezi ki
új, intézményfenntartó társulás létrehozására tekintettel a kedvezőbb finanszírozásra, a költséghatékonyabb működés biztosítására.
A Képviselőtestület a 34/2013.(II.13.) Kt. határozatát a fentiekben foglaltaknak
megfelelően módosítja, egyebekben azonban változatlanul hatályban tartja.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a jelen határozatban foglaltak Társulási Tanács előtt történő
képviseletére, valamint a szükséges teendők elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pintér Erika Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás elnöke
5. TKTT társult önkormányzatainak polgármesterei
6. Kerekes Éva TKTT Munkaszervezet vezetője
7. TKTT Pénzügyi Bizottság
8. Szociális Szolgáltató Központ vezetője
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
10. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
11. Irattár

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 14 óra 35 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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