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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2013. június 25-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 14.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma

Határozat tárgya

122/2013. a képviselőtestület 2013. év II. félévi munkaprogramjáról
123/2013. Kunhegyes város 2013. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
124/2013. a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskolában tervezett átszervezés véleményezésére
125/2013. a települési értéktár létrehozásáról és az értéktár gondozásának
megbízásáról
126/2013. az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására pénzadomány nyújtására
127/2013. Kunhegyes Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi
Programja elfogadásáról
128/2013. Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri
vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
129/2013. Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri
vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
130/2013. Kunhegyes, Arany János utca 2. (270. hrsz.) alatti beépítetlen
terület eladásáról
131/2013. Teleki Zoltán rendőrőrnagy kapitányságvezetői kinevezéséről
132/2013. az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásához
szükséges szakértő kiválasztásához
133/2013. Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről

Kódszám
A19
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Z1
Z1
Z1

D7

D7
D7
Z1
A15

E4

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. június 25-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zuszsanna
vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Szabó István tankerületi
igazgató, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta
Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent.
Metzinger Ferenc képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 05 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Dr. Horváth Lajos elmondja, hogy a Kiskakat utcából keresték meg lakosok, megkérték,
hogy a következő problémát tolmácsolja el. A Kiskakat utca 27. szám alatt van egy közkút,
ennek az elvezetője nagyon el van dugulva, nagyon elhanyagolt állapotban van. Ebben
kérnék az önkormányzat segítségét, hogy nézzék meg.
Szabó András polgármester megkéri Szabó József csoportvezető urat, hogy nézzenek utána és oldják meg a problémát. Megkérdezi, van-e még valakinek más felvetése.
Magyar György szeretné megköszönni képviselőtársainak, hogy támogatták a Nyugdíjas
Klub kirándulását, illetve aki még szeretne hozzájárulni, megteheti Földi Zsuzsanna irodájában.
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Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy a Sportcsarnok közvetlen környezetében van egy több éve összetört terelő fém korlát egy árok medrében. Ez nagyon rossz
benyomást kelt ott azon a szépen gondozott panorámában. Nem gondolja, hogy a városnak
kellene a cseréjéről gondoskodni, de igen tartósan romos állapotban található.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy erről a Közút Kezelő Nonprofit Zrt.-nek
tudomása van, amikor a Sportcsarnok átvételére került sor hatósági szemlén erről szót váltottak. Mivel az út nem az önkormányzat kezelésében van, hanem a Közút Kezelőnek, neki
lenne a feladata. Már akkor is megkérték erre, akkor azt mondták, hogy próbálják kijavítani.
Szabó András polgármester megkéri Dr. Pénzes Tímea jegyző asszonyt, hogy járjon utána
ennek a dolognak.
Dr. Horváth Lajos a posta végén lévő garázssorok illetve az emeletes házak között, van
egy hatalmas építmény, szennyvíztároló lehet. A kukásautó bemerészkedett és a kukásautó
megsértette ezt a közművet. Megkérdezi, hogy erre van-e esetleg kapacitása az önkormányzatnak, hogy valamit ezzel csináljon, lebontsa, megerősítse.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy a társasház lakói annak idején megkérték az
önkormányzatot, hogy segítsenek nekik. Nincs olyan gépe az önkormányzatnak, ami ezt a
munkát el tudná végezni, olyan szinten be van vasalva. Már megkeresték ezzel a problémával és jelezték feléjük ezt, próbáltak segíteni, de nem tudnak.
Szabó András polgármester megkérdezi, van-e még valakinek felvetése. Hozzászólás hiányában javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi II. félévi
munkatervének megállapítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban más javaslata, kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi II. félévi munkatervének megállapításáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
122/2013.(VI.25.) Kt. határozat
a képviselőtestület 2013. év II. félévi munkaprogramjáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet
6. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2013. évi II. félévi munkatervét a következők szerint állítsa össze:
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1.)

Időpont:
Helye:

2013. augusztus 27. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2013. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények
költségfelhasználásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság
2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. év II. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő: Szabó József csoportvezető
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő: Szabó András polgármester

2.)

Időpont:
Helye:

2013. szeptember 12. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I.
félévi teljesítéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

3.)

Időpont:
Helye:

2013. október 29. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Képviselőtestület valamennyi bizottsága
2. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
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Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3. Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III.
negyedéves teljesítéséről
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
4. Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és
a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi ésSport Bizottság
5. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Fábián-Major Anikó intézményvezető
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság
6. Tájékoztató az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Szabó István tankerületi igazgató
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi ésSport Bizottság
7. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
8. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2012. évi működéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
9. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. év III. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József csoportvezető
10. Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyerekek karácsonyi megajándékozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
11. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő: Szabó András polgármester
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Zárt ülés napirendi javaslata:
1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakások lejárt bérleti jogviszonyának felülvizsgálatára
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság

4.)

Időpont:
Helye:

2013. november 26. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés a 2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentéséről
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
2. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

5.)

Időpont:
Helye:

2013. december 19. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. év I.
félévi munkatervének megállapítására
Szabó András polgármester
Előterjesztő:
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2014. évi célok meghatározására
Előterjesztő: Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Javaslat Kunhegyes város 2014. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetére
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi ésSport
Bizottság
4. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság
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5. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. év I. félévi kulturális és
sport rendezvényei költségvetés tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi ésSport Bizottság
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

6.)
Helye:

KÖZMEGHALLGATÁS
2013. december 19. (csütörtök)
Időpont:

16 óra

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagyterme
Napirendi javaslat:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó:
Szabó András polgármester

A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje:
- a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági
ülést megelőző 5. nap.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Szabó István tankerületi igazgató
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat a 2013. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségvetés tervezetére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
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Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
123/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Kunhegyes város 2013. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetéstervezetéről

1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2013. év II. félévi rendezvények megvalósítására 4.252.000 Ft-ot, azaz négymillió-kettőszázötvenkettő forintot a városi költségvetés-tervezetéből a melléklet szerinti felosztásban
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtestületi ülésen
áttekinti a 2013. II. félévben megvalósult kulturális és sport rendezvények költségfelhasználást.
Felelős: Földi Zsuzsanna
Határidő: 2014. január 31.

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 csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskolában tervezett átszervezés véleményezésére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hat igenlő és kettő tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
124/2013.(VI.25.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskolában tervezett átszervezés véleményezésére
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja:
Egyetért:
• az intézmény székhelyének Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 38-ra történő
módosításával
• az intézmény jelenlegi székhelyének (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.)
„Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola,
Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézménye”-re történő
módosításával az alábbiak szerint:
- a tagintézmény hivatalos neve: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, Kossuth Úti Általános Iskola
és Szakiskolai Tagintézménye,
- ügyviteli telephelye: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
- tagintézmény telephelye: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 84.
5340 Kunhegyes, Kunmadarasi út 1.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a települési értéktár létrehozásáról és az értéktár gondozásának 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.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
125/2013.(VI.25.) Kt. határozat
a települési értéktár létrehozásáról és az értéktár gondozásának megbízásáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának nem áll szándékában létrehozni önálló Települési Értéktár Bizottságot, de a magyar nemzeti értékek azonosítására, rendszerezésére irányuló tevékenységben részt kíván venni.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátását,
úgymint a települési értékek azonosításával, valamint az adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével a fenntartásában működő Kunhegyes Városi Könyvtár
és Közművelődési Intézményt bízza meg.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szabó András
polgármestert, hogy jelen határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlés
Elnökének tájékoztatásul megküldje.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására
pénzadomány nyújtására
(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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
126/2013.(VI.25.) Kt. határozat
az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására pénzadomány nyújtására

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az árvízvédelmi munkálatokra és a keletkezett károk helyreállítására 100.000.- Ft pénzadományt nyújt a
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01220122-30000003 számlájára.
10

A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők elvégzésére.
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. Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
7. Irattár
HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város települési esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatára és új helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hat igenlő, egy nem és egy tartózkodás szavazattal elfogadja a következő határozatával:
127/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja Kunhegyes Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépésének napja 2013. július 1.
Felelős:
Szabó András polgármester
Határidő: 2013. július 1.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
5. Barta Ferenc aljegyző
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6. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Nagy István pályázati asszisztens

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
128/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3.
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 3233.§-ában biztosított jogkörében eljárva – Doma István egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának
tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérletének
újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•
•
•

A bérleti időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2013. május 02.
A bérleti jogviszony vége: 2014. április 30.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer 00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.

A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vagyongazdálkodási csoport
Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.)

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
129/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2.
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 3233.§-ában biztosított jogkörében eljárva – Forgó Jánosné egyéni vállalkozó
(székhely: 5340 Kunhegyes, Kisér u. 3/a.) a Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel elfogadja:
•
•
•
•

A bérleti időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2013. május 02.
A bérleti jogviszony vége: 2014. április 30.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer 00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.

A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
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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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a.)

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes, Arany János utca 2. (270. hrsz.) alatti beépítetlen terület
eladásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a vélemény.
Magyar György elmondja, a bizottság a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra, tehát hogy a képviselőtestület utasítsa el a kérelmet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozati javaslat „B” változatát, azaz hogy elutasítják a kérelmet, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a határozati javaslat „B” változatát egyhangúan
nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
130/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Kunhegyes, Arany János utca 2. (270. hrsz.) alatti beépítetlen terület eladásáról

Szabó Gyula (szül.: Kunhegyes, 1989.04.23., an.: Juhász Julianna) Tomajmonostora, Rákóczi út 70. szám alatti lakos kérelmét, - amely jelenleg nem hasznosított,
önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Arany János utca 2. (270. hrsz.) eladására vonatkozik –
elutasítja.
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. Szabó Gyula Tomajmonostora, Széchenyi út 70.
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Teleki Zoltán rendőrőrnagy kapitányságvezetői kinevezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy a főkapitány úr az egyetértésre jogosult helyi
önkormányzatok véleményét kéri Teleki Zoltán kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatban az előterjesztéshez mellékletként csatolt levélben. Javasolja, hogy Teleki Zoltánt
2013. október 1-jével kinevezzék kapitányságvezetőnek. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy Teleki Zoltán rendőrőrnagy úr személyesen is jelen volt a képviselőtestület egyik korábbi ülésén. Ahol elmondta, hogy megpróbál segíteni abban, hogy a rendőrőrs állagmegóvó munkáit, a személyi állomány munkahelyi viszonyait, munkakörülményeit igyekszik elősegíteni. Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban van-e valamilyen információ.
Magyar György elmondja, hogy jó lenne, ha valamilyen lépés történne ez ügyben.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a határozati javaslatot akkor kiegészítenék
azzal, hogy az önkormányzat képviselőtestülete információt kér a kunhegyesi rendőrőrs
épülete felújítása ügyében, illetve kérik, hogy az elhasználódott nemzeti lobogót cseréljék
le. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem
volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot az
előbb elmondott kiegészítéssel, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a határozati javaslatot nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
131/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Teleki Zoltán rendőrőrnagy kapitányságvezetői kinevezéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Teleki Zoltán rendőrőrnagy 2013. október 1-jével történő kapitányságvezetői kinevezésével
egyetért.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ajánlás felterjesztésére. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete információt
kér, a kunhegyesi rendőrőrs épülete felújítása ügyében ígért lépésekről és kérjük
az elhasználódott nemzeti lobogó lecserélését.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Farkas József r. ezredes úr megyei rendőrfőkapitány
5. Irattár
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
11/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési
feladatok ellátásához szükséges szakértő kiválasztásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot Bakos László közbeszerzési tanácsadó adta. 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 nyolc tagja a határozati javaslatot nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
132/2013.(VI.25.) Kt. határozat
az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című TÁMOP 3.1.1112/2-2012-0030 azonosító jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásához
szükséges szakértő kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva a pályázat közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával
Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.)
közbeszerzési tanácsadót
bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 596.900,- Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat
Támogató Okiratában rögzítettek szerint (Költségvetés 52. sor: „Igénybevett
szolgáltatások – komplex állapot felmérés” költségei terhére) biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
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. Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin u. 5.)
7. Marschalkó Tanácsadó Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.)
8. Dr. Tóth Kálmán Tamás Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 14. I/8.
9. Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. I. em. 2.
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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11. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
12. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

11/2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről
(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 javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a határozati javaslatot nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

133/2013.(VI.25.) Kt. határozat
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból történő kilépésről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (1) és (2) bekezdés rendelkezése, valamint a Társulási Megállapodás IV. fejezet 7. pontja alapján úgy
dönt, hogy Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásból 2013. december 31.
napjával kiválik.
Kunhegyes Város Önkormányzata és Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás egymással teljes körűen elszámol.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a jelen határozatban foglaltak Társulási Tanács előtt történő képviseletére, a kiválással kapcsolatos dokumentumok aláírására, valamint a szükséges
teendők elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pintér Erika TKTT elnöke
5. TKTT társult önkormányzatainak polgármesterei
6. TKTT Pénzügyi Bizottság
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
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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 30 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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