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2013. május 28-án megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 12.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
97/2012.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye átszervezéséről

98/2013.

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
99/2013. Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
100/2013. Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
101/2013. a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról

Kódszám
L6
L5
Z1

K1
Z1

102/2013. Nyugdíjas Klub támogatása

Z1

103/2013. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. évi közhasznú
egyszerűsített beszámolójáról
104/2013. a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
105/2013. Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
106/2013. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről

L2

107/2013. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról
108/2013. Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyásáról
109/2013. az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom
melletti ingatlan (1512/1 hrsz.) bérleti szerződésének megkötéséről

C2
L5
E16
E16
E16
D7

110/2013. a Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménye
folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok,
irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
111/2013. a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdaság” „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges üzemanyag, kenőanyag beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (1) –
(2) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerzési szakértő megbízásáról
112/2013. az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű
pályázathoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez
113/2013. a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaptól elnyert támogatás
felhasználásáról
114/2013. 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről
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D5

D5

A15

A15
C1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. május 28-án
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Dr. Horváth Lajos, Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc,
Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és
Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Barta Jenő építési hivatalvezető, Földi Zuszsanna vezetőtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky
Gabriella vezető-főtanácsos, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Szabó István tankerületi igazgató, Kisné Veres Edit
könyvtárvezető, Angyal Balázsné, Szabó Istvánné az Oktatási,
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Imre Péter „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó József
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Tóthné
Hegedűs Mária könyvvizsgáló, Lovász Gyula Mentőállomás vezetője, Zsoldiné Nagy Katalin védőnő, Gődérné Dányi Mária védőnő, Dr. Varjú Éva gyermekorvos, Dr. Jakab Zoltán háziorvos,
Dr. Parajdi Attila háziorvos 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 óra 00 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Szabó István tankerületi igazgató megköszöni azt a segítséget, amit a tankerület működéséért az önkormányzat, illetve a polgármester úr tett. Úgy gondolja nagyon jó együttműködés eredménye, hogy az iskola szépen halad előre. Szeretné tájékoztatni a képviselőtestüle3

tet arról, hogy kiírásra került, lassan végéhez közeledik az igazgatói pályázat, a kunhegyesi
általános iskola élére. Ezzel kapcsolatban az előkészítő munkák megtörténtek.
Kontra József nagyon rövid észrevétellel szeretne élni. Mindannyian tudják, hogy nagyon
sokat fordít az önkormányzat a település utcáinak rendjéért, a környezet rendbetételéért,
ebben a Start munkaprogram is közrejátszik, vagy a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
tevékenysége, mégis azt tapasztalja, hogy két olyan hely van ami frekventált. Az egyik a
tüdőgondozó intézet és udvara, a másik pedig a mentőállomás. Azt kérné mindenki nevében hogy kicsit fordítsanak nagyobb figyelmet erre is, tudja hogy nem ők a közvetlen fenntartói, de azért együtt dolgoznak és éppen a mai ülésen az egészségügy is porondon lesz,
figyeljenek oda jobban.
Szabó András polgármester elmondja, hogy segítséget fognak nyújtani az intézményeknek.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása mikor indulhat
el, tudja hogy korábban a közbeszerzésről már született határozat, mikor jár le és mikor
indulhat el ezeknek a hulladéklerakóknak a felszámolása.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy ma jár le a szerződéskötési moratórium, tehát a
héten úgy gondolja, hogy a közút és hulladék vonatkozásában is megkötésre kerülnek a
szerződések, azonban szintén mai téma, hogy ami szintén szükséges ennek a munkának a
megkezdéséhez, hogy az üzemanyag, kenőanyag beszerzése eredménytelenül zárult, a
mostani képviselőtestületi ülésen lesz téma, hogy tárgyalásos közbeszerzési eljárásról ezt
követően indul.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Dr. Nagy Levente elmondja, hogy a város kötetlen időre kiadta a városi sportcsarnokot a
hitgyülekezetének. A rendszerváltás előtt alapították szélsőséges zsidók, tehát cionisták ezt
a hitgyülekezetet. Aki belép a hitgyülekezetbe, vannak fényképek is, családon belül is elég
sok konfliktust szokott ez szülni, a tagok legalább 10%-ot kötelesek beadni a fizetésükből.
Úgy gondolja hogy egész vasárnap reggeltől estig a szekta birtokolja a sportcsarnokot, az
nem szolgálja a városnak az érdekét. Két érv szólhat esetleg mellettük, az egyik, hogy a
terem bérletéért fizetnek, de a terem bérleti díja nem fedezi az áramnak a költségét amit
felhasználnak illetve a takarítás. A másik az, hogy jövőre választás lesz és nem kéne ezt az
egészet bolygatni. Az a gond ezzel a hitgyülekezettel, hogy politikával elég komolyan foglalkoznak. Annak idején az SZDSZ-t ők jutatták be a Parlamentbe. Tehát a 2014-es választások idején aktívak lesznek, biztos benne, de semelyik pártra nem fognak szavazni, ami itt
Kunhegyesen létezik. Tehát ha a város fel akarná bontani velük a szerződést erre hivatkozzon hogy ez egy cionista szekta, nem lehet felbontani egyértelmű, de arra való hivatkozással, hogy vasárnap reggeltől estig ők birtokolják a csarnokot, az nem a város érdekeit szolgálja.
Szabó András polgármester elmondja Dr. Nagy Levente képviselő bejelentésére, eddig
még nem volt panasz a hitgyülekezetre. Az hogy Kunhegyesnek a javát szolgálja-e vagy
nem ezzel is lehet vitatkozni, kétszer osztottak több mint 1000 főnek ételt, és ruhákat osztottak a rászorulóknak. Ha úgy nézzük, a lakosságot mégiscsak segíti.
Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás hiányában javasolja,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye átszervezéséről, alapító okiratának módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági és
Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság mind az intézmény átszervezéséről, mind pedig az
alapító okirat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról támogató véleményt határozott meg.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzáfűzni valója ezzel
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja Kunhegyes Város Óvodai Intézménye átszervezéséről szóló határozati
javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

97/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye átszervezéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában
álló Kunhegyes Város Óvodai Intézményét 2013. július elsejével átszervezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Város Óvodai Intézményét a vidéki tagintézmények kiválását követően 2013. július elsejétől saját fenntartásban tovább működteti.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Vagyongazdálkodási csoport
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Fábián-Major Anikó intézményvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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Szabó András polgármester elmondja, aki egyetért Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
alapító okiratának módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

98/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, illetve a 83. § (2)
bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye Alapító Okirat Módosító Okiratát jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, illetve a 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 55/2012. (III.27.) Kt. határozattal kiadott alapító okiratot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Vagyongazdálkodási csoport
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Fábián-Major Anikó intézményvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági,
Szociális és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja az óvodai csoportok számáról szóló határozati javaslatot, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
99/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában álló
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2013/2014-es nevelési évben a következő csoportok indítását engedélyezi:
Hajnal
óvoda:
Garay
óvoda:
Kossuth
óvoda:
Zádor
óvoda:

úti
úti
úti
úti

Intézményi
szinten öszszesen:

2 csoport
3 csoport
3 csoport
3 csoport
11
csoport

22
fő/csoport
20
fő/csoport
21
fő/csoport
20
fő/csoport

44
fő
60
fő
63
fő
60
fő
227
fő

Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013/2014-es tanévben a belépő csoportok
gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a nemzeti
köznevelési törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.
A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település szociális és egészségügyi helyzetéről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági,
Szociális és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
100/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes város
szociális és egészségügyi helyzetéről készített 2012. évi tájékoztatót a mellékelt formában elfogadja.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Érintettek
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és a bizottság javaslata a következő a támogatás felosztására JNSZ Megyei Mozgássérültek Kunhegyesi Csoportja
60.000,- Ft, Nagycsaládosok Egyesülete Kunhegyesi Csoportja 30.000,- Ft, Kunhegyes
Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi Egyesülete 60.000,- Ft, Kunhegyesiek Baráti Köre 40.000,- Ft, Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány 50.000,- Ft, Kunhegyes
és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány 30.000,- Ft, Alapítvány a Kunhegyesi Városi
Könyvtárért 40.000,- Ft, Kunhegyesi Általános Iskola, Művészeti Iskola és Szakiskola –
Dózsa Tagintézmény Zöld Szív ITM helyi tagcsoportja 70.000,- Ft, Kunhegyesi Általános
Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Tagintézmény Diákönkormányzata 70.000,- Ft, Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapítvány 30.000,- Ft,
Magyar Vöröskereszt Kunhegyesi Szervezete 30.000,- Ft, Kunhegyes Zenekultúrájáért
Alapítvány 40.000,- Ft és a Kunhegyesi Állatvédők Egyesületének 50.000,- Ft támogatást
javasol.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Magyar György elmondja, hogy a Városi Nyugdíjas Klub nem felelt meg a pályázati kiírásnak, mivel nem bejegyzett civil szervezet. Arra kérné a képviselőtársait, hogy láthatják
hogy 1964-ben alakultak létszámuk 100 fő, javasolná hogy kérjék meg Földi Zsuzsannát és
a képviselői tiszteletdíjukból támogassák őket.
Szabó András polgármester támogatja Magyar György javaslatát. Megkérdezi van-e még
valakinek véleménye ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a bizottság javaslatát a támogatás felosztásával kapcsolatban, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
101/2013.(V.28.) Kt. határozat
a civil szervezetek 2013. évi támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2013. évi
tevékenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó kunhegyesi
civil szervezetek munkájának elősegítésére, a település közösségi feladatainak
színvonalas ellátása érdekében a 2013. évi támogatási keretét az alábbiak szerint
osztja fel:
Civil szervezet neve

Megítélt támogatás (Ft)

JNSZ Megyei Mozgássérültek Kunhegyesi Csoportja

60.000

Nagycsaládosok Egyesülete Kunhegyesi Csoportja

30.000

Kunhegyes Város Bűnmegelőzési, Közbiztonsági, Vagyonvédelmi Egyesülete

60.000

Kunhegyesiek Baráti Köre

40.000

Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány

50.000

Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány

30.000
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Alapítvány a Kunhegyesi Városi Könyvtárért

40.000

Kunhegyesi Általános Iskola, Művészeti Iskola és Szakiskola – Dózsa Tagintézmény Zöld Szív ITM helyi tagcsoportja

70.000

Kunhegyesi Általános Iskola, Művészeti Iskola és Szakiskola – Kossuth Tagintézmény Diákönkormányzata

70.000

Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapítvány

30.000

Magyar Vöröskereszt Kunhegyesi Szervezete

30.000

Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány

40.000

Kunhegyesi Állatvédők Egyesülete

50.000

A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2013. évben folyamatosan, végső határidő 2013. december 31.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester megkéri a bizottság tagjait, aki elfogadja Magyar György
javaslatát a Nyugdíjas Klub támogatásával kapcsolatban, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
102/2013.(V.28.) Kt. határozat
Nyugdíjas Klub támogatása
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. május 28-án
megtartott ülésén egyhangúan megszavazta, hogy a képviselőtestület tagjai tiszteletdíjukból támogatják a Nyugdíjas Klubot.
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsost megbízzák, hogy a képviselők támogatásáról
vezessen nyilvántartást és az összegyűjtött támogatást adja át a Nyugdíjas Klub
vezetőjének.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Képviselőtestület tagjai
5. Nyugdíjas Klub

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy kuratóriumi ülésen megtárgyalták. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a
képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány tájékoztatóját, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
103/2013.(V.28.) Kt. határozat
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2012. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót és a 2012.
évi közhasznú egyszerűsített beszámolót a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a feladatok
zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységükért.

Erről értesülnek:
1. Imre Péter a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelő Bizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Szabó József csoportvezető
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
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HATODIK NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, hogy kuratóriumi ülésen megtárgyalták. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző annyival szeretné kiegészíteni a beszámolót, hogy gyermekvállalása kapcsán a munka jelentős részéből kimaradt. Szeptembertől dolgozik újra. Ez alkalommal is szeretne köszönetet mondani aljegyző úrnak, hogy lelkiismeretesen és szakmailag is magas színvonalon ellátta a rá háruló feladatot. Szeretné még egyszer megköszönni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
104/2013.(V.28.) Kt. határozat
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályairól szóló 9/2011. (II.13.) rendelete alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Erről értesülnek:
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző
2. Szabó András polgármester
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadásáról
(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 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
105/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja Kunhegyes
Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratot módosító okiratát jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal.
2. A Képviselőtestület jóváhagyja Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 2. számú
melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az
56/2012.(III.27.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okiratait.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a Polgármesteri Hivatal módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, aláírja és a megfelelő példányszámban, a szükséges mellékletekkel felszerelten a Magyar Államkincstárhoz határidőn belül megküldje.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: 2013. június 5.
4. A Képviselőtestület kötelező érvénnyel előírja, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről
(írásban csatolva)
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem először van napirenden. Magáról a többcélú társulásról még nem született döntés, csak az azáltal ellátott feladatokról. Az előterjesztésben olvasható, hogy meglehetősen szűkös mind a feladatellátás, mind a finanszírozás
következtében a többcélú társulások feladatvállalása. Legutóbb a szociális feladatellátás
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átszervezése kapcsán beszélgettek a társulás jövőjét illetően. Azt gondolja, hogy többcélú
társulásként nem létezhet tovább, június 30-val ebben a formában megszűnik.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a többcélú társulásokat már nem támogatják,
csak az egyszerű társulásokat. Az „A” változat elfogadását javasolja a képviselőtestületnek. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény
nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslat „A” változatát, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
106/2013.(V.28.) Kt. határozat
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése
rendelkezése alapján Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjét illetően
az alábbiak szerint dönt:
A Képviselőtestület kezdeményezi, hogy a Társulás 2013. június 30. napjával
szűnjön meg, azaz nem támogatja a jogi személyiségű társulássá történő átalakítását.

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 önkormányzatok polgármesterei
6. TKTT Pénzügyi Bizottság
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Irattár

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Társulási megállapodás
elfogadására és a Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Intézmény Alapító Okirata és
Szakmai programjának elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági,
Szociális és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
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Magyar György elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatokat a
Társulási Megállapodás és a Szociális Intézmény alapító okirata és szakmai programja
vonatkozásában elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Társulási Megállapodását,
az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
107/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozattal a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Társulási Megállapodását a mellékelt formában elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
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 önkormányzatok polgármesterei
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Irattár

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Intézmény Alapító Okiratát, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
108/2013.(V.28.) Kt. határozat
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Alapító Okiratának jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozattal a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Alapító Okiratát a mellékelt
formában jóváhagyja.
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A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges
teendők ellátására.
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 önkormányzatok polgármesterei
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Irattár
TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti
ingatlan (1512/1 hrsz.) bérleti szerződésének megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági,
Szociális és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és Tyukodi Rolandnak javasolja
bérbe adni az ingatlant. Azzal a kiegészítéssel, hogy a Közalapítványt megkérik, hogy rakja rendbe, hogy átvételre alkalmas legyen, majd a bérleti szerződésben a melléklet részét
képező listán ezeket az eszközöket, mindenféle tartozékot, amit ésszerű felvenni felveszik.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Dr. Nagy Levente megkérdezi, hogy nem kéne-e még várni egy kicsit.
Szabó András polgármester elmondja, hogy már elég sokat vártak. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a bizottság javaslatát, hogy Tyukodi Roland kapja meg ezt a bérleményt, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
109/2013.(V.28.) Kt. határozat
az önkormányzat tulajdonában lévő Komlóssy-féle szélmalom melletti ingatlan (1512/1
hrsz.) bérleti szerződésének megkötéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyes 1511/2. hrsz. alatti
lakóingatlant, mely Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában van, 1
év határozott időre
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DÍJMENTESEN BÉRBE ADJA
Tyukodi Roland (5340 Kunhegyes, Kamilla utca 1.)
kunhegyesi lakosnak a következő feltételekkel:
- Bérlő vállalja a Komlóssy – féle szélmalom gondnoki, őrzési feladatainak
ellátását.
- Bérlő vállalja a bérbe vett ingatlan tisztasági festését, állagmegóvását.
- A bérleti szerződés 1 évre szól, de a szükséges feltételek és jogosultság
megléte esetén meghosszabbítható.
- A Képviselőtestület megkéri a „Kunhegyes Városért” Közalapítványt, hogy
az átadás előtt rakja rendbe az ingatlan területét.
- Kéri a vagyongazdálkodási csoportot, hogy a bérleti szerződésbe foglalják
bele, hogy havonta ellenőrzik majd, hogy a bérlő megfelelően látja-e el feladatát.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tyukodi Roland ajánlattevő (5340 Kunhegyes, Kamilla u. 1.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és Kunhegyes
Város Könyvtár és Közművelődési Intézménye folyamatos működéséhez szükséges
papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Actor Informatika és
Nyomda Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
110/2013.(V.28.) Kt. határozat
a Kunhegyes Város Önkormányzata Óvodai Intézménye és Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézménye folyamatos működéséhez szükséges papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva
megbízza
Actor Informatika és Nyomda Kft. (5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 42 – 44.) –t
A Bruttó vállalkozási díj: 1.072.787,- Ft
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szállítási szerződés megkötésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Actor Informatika és Nyomda Kft. (5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 42 – 44.)
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdaság” „Közúthálózat
javítása a települések belterületén” és Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása”
programelem megvalósulásához szükséges üzemanyag, kenőanyag beszerzésére a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 96. § (4) – (5) bekezdése szerinti
tárgyalásos közbeszerzései eljárás indításáról és közbeszerzési szakértő megbízásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
111/2013.(V.28.) Kt. határozat
a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdaság” „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és „Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához szükséges üzemanyag, kenőanyag beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (1) – (2) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerzési szakértő megbízásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a kistérségi Startmunka mintaprogram „Mezőgazdaság” „Közúthálózat javítása a települések belterületén” és
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„Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása” programelem megvalósulásához
szükséges üzemanyag, kenőanyag beszerzésére a Közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (Kbt.) 94. § (1) – (2) bekezdése szerinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
A Képviselőtestület megbízza a korábban kijelölt Bíráló Bizottságot
Barta Ferenc aljegyző
Szabó József Közalapítvány csoportvezetője
és a közbeszerzési szakértő részvételével az eljárásban történő közreműködéssel.
A Képviselőtestület megbízza Bakos László hivatalos közbeszerzési tanácsadót
(5233 Tiszabő, Micsurin út 5.)
A bruttó megbízási díj: 254.000,- Ft.
A Közbeszerzési eljárás költségeit Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András
polgármestert a szükséges teendők ellátására a megbízási szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bíráló Bizottság tagjai
5. Közbeszerzési szakértő
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-tőtanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című
„TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó rendezvények
szervezéséhez
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a POPULART PRODUKCIÓ Kft. adta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
112/2013.(V.28.) Kt. határozat
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az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, TÁMOP 3.1.1112/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó rendezvények szervezéséhez

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban
biztosított jogkörében eljárva a pályázat rendezvényszervezési feladatainak
ellátásával a
POPULART PRODUKCIÓ Kft.
(1062 Budapest, Székely Bertalan u. 1/B. 3. em. 17/a)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 4.374.961,- Ft.

1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat
Támogató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52. sor: „Igénybevett
szolgáltatások terhére) biztosítja.
2. Kunheges Város Önkormányzata a legalacsonyabb ajánlatot adó
POPULART PRODUKCIÓ Kft. (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 1/B.
3. em. 17/a.) 2013. május 23-án aláírt szerződést utólagosan jóváhagyja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban hozott 91/2013. (V.09.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi.

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. Populart Produkció Kft. (1062 Budapest, Székely Bertalan utca 1/B. 3. em.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaptól elnyert támogatás felhasználásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot az Agromix Kft. adta.
Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

113/2013.(V.28.) Kt. határozat
a 2013. évi Parlagfű-mentesítési Alaptól elnyert támogatás felhasználásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által megítélt pályázati támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
Agromix Kft. -vel
(5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz)
531.912,- Ft bruttó összegben az alábbi eszközök beszerzésére szállítási szerződést
köt.
Eszközök
2 db bozótvágó (benzinmotoros,
késes és damilos) 77.185,- Ft/db
2 db sövényvágó (benzinmotoros, legalább 50 cm vágásszélességű) 75.615,- Ft/db
4 db védőfelszerelés (4x1 pár
kesztyű, 4x1 arcvédő, 4x1 pár
lábszárvédő) 3.307,- Ft/szett
25 db kézi kasza + nyéllel:
4.000,- Ft/szett
Eszközbeszerzés összesen:

Nettó költség (Ft)
154.370

ÁFA
(Ft)
41.680

Bruttó költség
(Ft)
196.050

151.230

40.832

192.062

13.228

3.572

16.800

100.000

27.000

127.000

418.828

113.084

531.912

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét (6,65 %-ot) bruttó 35.372,- Ft azaz harmincötezer – háromszázhetvenkettő
Ft összeget a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert, a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Agromix Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2. hrsz
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
114/2013.(V.28.) Kt. határozat
2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló
beszámolót megismerte és elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselőtestület jelen jóváhagyó határozatával együtt az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint
továbbítsa a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához.
Határidő:
Felelős:

2013. május 31.
Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 5000 Szolnok, Ady E. u.
35 – 37.
4. Szabó György a JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala Gyámhivatalának vezetője
5. Metzinger Ferencné a TKTT Szociális Szolgáltató Központ Kunhegyesi Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
6. Barta Ferenc aljegyző

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
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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 45 perckor bezárja, a továbbiakban zárt ülés keretében folytatják munkájukat.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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