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157/2013. törzsrészvény vásárlásáról a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt.-ben
158/2013. Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról
159/2013. „Önfenntartó Kreatív Térség” Mintaprogram megvalósítására a
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161/2013. a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. II. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
162/2013. az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás (5340
Kunhegyes, Dózsa György utca 31.) bérleti szerződés megkötéséről
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164/2013. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés megkötéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. augusztus 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,
Dr. Nagy Levente és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Bibókné Simon Mária kincstári
csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs
vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezetőfőtanácsos, Szabó Istvánné az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Richter
Sándor a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet vezetője,
Vincze Lászlóné pályázó, Kovácsné Lázár Elvira igazgató, Bata
Erzsébet Mediplan Kft., Hankó Margit Mediplan Kft., Száva István Mediplan Kft. 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 hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Horváth Lajos képviselő úr és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony jelezték,
hogy nem tudnak részt venni a mai ülésen. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00
perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a 11/1. pont alatti napirendi ponttal kezdje meg a tanácskozást, majd az interpellációk következnek és utána a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

11/1. PONT ALATT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 2014 – 2020 időszakra tervezett fejlesztési koncepciója
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester elmondja, hogy ez egy komoly beruházás. Korszerű körülmények közé kerülnének az ápoltak, ugyanakkor a létszámot is tudnák bővíteni. Az épület
komplexumhoz parkoló is kell és csak úgy megoldható, hogy ha a Gamesz udvarának egy
részét átadják, azt javasolja, hogy térítésmentesen adják át. Megkérdezi, hogy valaki kíváne hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz.
Richter Sándor köszönti polgármester urat, a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket.
Elmondja, hogy egy nagyszabású kórházfejlesztési projektre pályáznak és ezt szeretnék
megvalósítani Kunhegyes városban a Tüdőgondozó területén. Gyakorlatilag arról van szó,
hogy egy új ápolási osztályt építenének föl, egy arra alkalmas ingatlanon. Ez már nagyon
régóta ráfér. Gondolkodtak ezen az egész dolgon és egy ilyen régi épületet, ha csak felújítanak az is tetemes összegbe kerül. Ezért a fenntartóhoz fordultak, hogy támogatná-e gyakorlatilag ennek az egésznek a megújulását és megfelelő fogadtatásra találtak. Ezen a projekten a szakértő csapat már hónapok óta dolgozik két szűrőn keresztül, ezután következik
a végleges döntés. Úgy gondolja lényeges lenne, ha nem csak az épületet, hanem még valahogy parkolási lehetőség elférne ezen a részen. Az építészek azt mondják, hogy a hátsó
terület alkalmas lenne. Részletesebb elképzeléseket szakértő technológusok szívesen ismertetik.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy milyen esély van arra, hogy nyerjenek.
Richter Sándor elmondja, a 2014 – 2020 időszakban uniós forrásokból lenne ez megvalósítható. A hírek szerint komoly összeg jutna az egészségügyre, hogy a pályázók közül kik
nyernek, azt nem lehet tudni. Komoly biztatást kaptak. Úgy gondolja, hogy támogatásra
érdemes és kéri a képviselőtestület támogatását.
Szabó András polgármester megköszöni Richter Sándor hozzászólását. Megkérdezi, hogy
a szakembereknek van-e hozzáfűzni valója.
Hankó Margit elmondja jelen pillanatban a szakrendelés és a kórház két külön teleknél
terül el, illetve az alapellátást magába foglalja ez a két épület és a szakrendelőnek megtartásával, átépítésével és a szakrendelőhöz csatolva egy újabb épületszárnnyal alakulna ki
egy új intézmény. Nagyjából 1100 m2 foglalna el a kórház és további 200 m2 a szakrendelés, illetve az alapellátás. Továbbra is megmaradna a mosoda, illetve kibővülne egy nappali
kórházi ellátással és egy rehabilitációs területtel. Ennek az a többlethozománya, hogy maga
a rehabilitációs terület nem csak az ápoltakat tudja ellátni, hanem a környékbeliek rehabilitációjához is hozzájárul, tehát nem kellene Tiszafüredre vagy Szolnokra elutazni rehabilitációs terápiára. Ezek a lépések minimum négy fő többlet munkaerőt igényelnek. A hátsó
rész nem csak parkolónak, hanem a parkosításnak is a része, tehát hogy egy életszerű körülményt tudjanak kialakítani.
Richter Sándor elmondja, hogy ez a rehabilitáció nem a vizes dologhoz kapcsolódik, ez
gyógytorna.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése.
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a költségvetési sorokat nézve, van egy olyan sor, hogy
egyéb fejlesztési költségek kivéve informatika. Megkérdezi, hogy ez akkor nincsen tervezve.
Hankó Margit elmondja, hogy a GYEMSZI elvár egyfajta fejlesztési terv formátumot, és
mivel most központosítottan tervezik az informatikai fejlesztést az összes kórház illetve
egészségügyi intézményre, ezért erre nem kérnek költségvetést. Holnap kell leadni a következő anyagot és abban az anyagban már megjelenik az informatikai fejlesztés.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy akkor ez tulajdonképpen a mostani intézménynek mind a
két épületegységét érinti, tehát azt is ahol a tüdőgondozó van fogorvosi rendelőkkel, illetve
azt a részt ahol az ápolási osztály, onkológiai illetve nőgyógyászati szakrendelővel. Tulajdonképpen akkor ez egy U alakú beruházás lesz.
Hankó Margit elmondja, hogy nem, a fejlesztésnek az a lényege, hogy a kórház épülete
annyira elavult és régi épület, hogy felújítása gazdaságtalan lenne. Ezért van az, hogy a
felújítás csak a szakrendelő és egy ahhoz csatolt új épületrendszert érint. A jelenlegi ápolási intézménnyel még nem látják át, hogy mi fog történni.
Nagy Kálmán elmondja, hogy akkor tulajdonképpen minden a mostani Tüdőgondozó területén történne a felújítás és az új építéssel együtt.
Vincze László elmondja, hogy igen a volt Szülőotthon az marad.
Hankó Margit elmondja, hogy azért kell ezt így meglépni, mert uniós pénzre pályáznak és
az uniós rendszerben a fejlesztés általában csak egy helyrajzi számra számolható el.
Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi, hogy említették a nappali kórházi ellátást, ez valamilyen kapcsolódási pontot fog jelenteni a jelenlegi városi orvosi ellátáshoz, esetleg a védőnői szolgálathoz.
Richter Sándor elmondja, hogy kapcsolódik komplexen, nem kell a betegnek Karcagra
eljárni, hanem megkapják a nappali ellátáson azokat a kezeléseket.
Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi, hogy a városi ügyeleti ellátást nem fogja érinteni.
Richter Sándor válaszol, hogy nem fogja érinteni.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, véleménye ezzel a ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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153/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 2014-2020 időszakra tervezett fejlesztési koncepciójáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. augusztus 29.
napján tartott ülésén megvitatta a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 20142020 időszakra tervezett fejlesztési koncepcióját és az alábbiakat határozta el:
1. A fejlesztési tervvel, annak tartalmával és építészeti-műszaki megoldásaival
egyetért, támogatja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete arról is döntött,
hogy a megvalósításhoz szükséges önkormányzati tulajdonú 461. helyrajzi
számú telket a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet tulajdonosának/fenntartójának térítésmentesen kész átadni abban az esetben, ha a megvalósítás pénzügyi lehetősége biztosított állami, uniós, vagy egyéb olyan
forrásból, mely Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetését, gazdálkodását nem terheli.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Richter Sándor főigazgató, a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet vezetője
5. Mediplan Kft. 1011 Budapest, Hunyadi J. u. 13.
6. GYEMSZI 1125 Budapest, Diós árok 3.
7. Barta Ferenc aljegyző
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

Szabó András polgármester megköszöni a Mediplan Kft. szakértőinek és Richter Sándor
főigazgató úr részt vételét.

Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Nagy Kálmán több témában szeretne felszólalni. Elmondja a Református Óvoda a tegnapi
napon megkapta a működési engedélyét és a mai napon már folyamatban van az óvodáskorú gyermekek beiratkozása szeptember 1-től működhessen az óvoda. A jelenlegi adatok
alapján ötven gyermek fogadására számára. Szeptember 21-én lesz egy hálaadó nap gyülekezetükben, amikor Bölcskei Gusztáv püspök úr igehirdetése fog elhangzani illetve többen
jelezték közéleti személyiségek is részt vételüket ezen az alkalmon. Több jeles évfordulója
van a gyülekezetnek. 175 évvel ezelőtt vette birtokába a gyülekezet a templomot, 1848.
november 26-án volt az első istentisztelet a templomban. 10 évesek az intézményeik, 20
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éve hogy itt szolgál a gyülekezetben és ekkor kerül ünnepélyesen birtokba vételre az óvoda, tehát annak az ünnepélyes avatása meg fog történni. Szeptember 21-én szombaton 10
órakor kezdődik az alkalom, erre természetesen a képviselőtestület minden tagját meghívóval fogják értesíteni és hívni erre az alkalomra. A meghívók készítése folyamatban van.
A harmadik egy nagyon kellemetlen ügy. Azt gondolja, hogy okulás lehetséges további
intézkedések végett kell hogy megossza ezt a képviselőtestülettel. A jelenlévők közül azt
gondolja, mindenki tudja azt, hogy több mint tíz éve fenntartója a református egyházközség a bentlakásos idősotthonnak. Az idősotthon első lépcsős egészségügyi ellátása Karcaghoz kötődik. A karcagi kórházba kell innen az idősotthonból a beteg személyeket elvinni,
és ha szükséges, akkor ott ápolják. Az elmúlt időszakban nagyon sok alkalommal fordult
elő az, hogy emberileg lehetetlen időpontban adtak vissza a karcagi kórházból nagyon
rossz állapotban lévő lakóikat, akiket vagy a sürgősségi osztályról engedtek el, ez még
valamilyen szinten azt mondja elfogadható. Akár egy sérülés gyanújával az ügyeletes orvos elküldi, hála istennek kiderül, hogy nem történt vele semmi baleset, megértik, hogy
akkor visszaadják, nincs szüksége kórházi kezelésre. Az ami felháborítja őket, az az elmúlt
napokban történt, jelesül hétfőn. Egy hosszabb ideje kórházi kezelés alatt lévő lakójukat
adta ki nagyon késő este a karcagi kórház. A betegszállító este tizenegy óra után, fél tizenkettő tájékán érkezett meg ezzel a lakóval és sajnos a kapuban derült ki, hogy valahol Karcag és Kunhegyes között ez a lakó elhalálozott. Az akkori ügyeletes orvos Dr. Prágerné Dr.
Kádár Magdolna volt, a halál beálltát megállapította. Ami döbbenetes az az, hogy a család
nem tud lépni, mert ahhoz hogy el lehessen anyakönyvezni egy halottat, meg kell jelölni.
Doktornő annyit tudott ráírni a halotti bizonyítványra, hogy elhunyt Karcag és Kunhegyes
között. Nehezen mozgó családtagja van az elhunytnak, a támogató szolgálatuk segítségével
tud kisebb nagyobb távolságokat megtenni. Mindent meg fognak tenni annak érdekében,
hogy megtörténjen az anyakönyvezés. Ez az egyik része, a másik része az, azt gondolja,
emberi méltóságában bárkit sért és akkor fogja bárki is megérezni hogy mit jelent ez, ha
közeli hozzátartozójával történik meg. Hogy egy haldokló embert este tizenegy órakor orvosi illetve egészségügyi felügyelet nélkül, mert a beteg szállításnál nem kötelező még az
egészségügyi végzettség sem, igazából tanfolyamhoz sincs kötve az, hogy valaki beüljön
egy ilyen beteg szállító kocsiba és beteg szállítást végezzen. Egy haldokló embert tizenegy
órakor kiadnak és fél tizenkettőkor az illető kapujában kell megállapítani, hogy elhunyt.
Azt gondolja, a XXI. században megengedhetetlen, emberek tisztességében és méltóságában olyan szinten taposnak bele ezekkel az intézkedésekkel, amelyekről azt gondolja, hogy
valamit tenni kell. Annak ellenére, hogy nagyon jó kapcsolata a kórház vezetésével, a
szükséges lépéseket meg kell, hogy tegye. Ami ezentúl igazán felháborítja, mint az intézmény vezetőjét, az az, hogy ezt a betegszállítóban elhunyt lakójukat, augusztus 23-án zárójelentéssel kiadták és ő 26-án hétfőn éjfél előtt valamikor a mentőben halt meg. Semmin
nem tudják adminisztrálni, hogy őt kiadták és az otthonban fogadták. Az átadó naplóba a
nappalos nővérek jelzik, hogy mikor ki után érdeklődtek, ott olvasható, hogy érdeklődtek
az elhunyt állapota iránt. Szó sincs arról, hogy kiadnák, érte kell menni, haza kell hozni.
Pénteken a zárójelentés szerint kiadták és hétfőn este tizenegy óra után valamikor Karcag
és Kunhegyes között meghalt. Hol volt három napig? Adott-e neki valaki enni, mert zárójelentéssel kiadták. Az egy dolog, hogy ezekre a napokra, amikor nincs náluk nem tudnak
térítési díjat kérni, ezt le fogják nyelni. De hol van a XXI. század emberi méltósága és emberi tisztessége. Péntektől hétfő éjfélig nem tudnak valakiről hivatalosan. Semmiféle intézkedést nem kér, tulajdonképpen tanulságként jelezte jegyző asszony felé, polgármester úr
felé, a képviselőtestület és a jelenlévők felé. Sajnos ezzel számolniuk kell, bármennyire jó
emberileg a kapcsolat sok emberrel a karcagi kórházban, ez megengedhetetlen, elviselhetetlen és emberi tisztességében, embereket megalázó eljárás, ami történt a lakójukkal. Sajnálja, hogy neki kellett elmondani, de tanulságként mindenképpen jó volt. Sajnos ezzel
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számolniuk kell, mert bármikor bármelyik pillanatban, bármelyikükkel előfordulhat vagy
akár családtagjaikkal is.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek
más bejelenteni valója.
Dr. Nagy Levente a szennyvízberuházással kapcsolatban kérdezi, hogy megelőzhető-e a
sokszoros felosztás a vállalkozók között. Az ilyen beruházásoknál elő szokott fordulni,
hogy van egy fő vállalkozó, aki kiadja alvállalkozóknak a munkát és a végén egy képzetlen
munkaerő csinálja az effektív munkát. A másik dolog az, hogy a Szélmalom környékén
lakók jelezték, hogy vannak járható homok utak és elég sok autós szokott bejönni a földutakon. Van-e arra mód és lehetőség, hogy oda egy kamerát kihelyezzen a város?
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója.
Kontra József a szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlévők tudják,
hogy milyen alanya volt az előző szennyvízberuházásnak. Javasolná a jelenlegi vezetésnek,
hogy fokozottabb ellenőrzést hajtson végre a napi munkáknál. Elmondja, hogy oly tudatlan, szakmához nem értő brigádok működnek, akik azt sem tudják, hogy mit jelent a három
ezrelékes lejtés, akik alapfogalmakkal nincsenek tisztában. Ezt olyan emberek mondták,
akik értenek is hozzá. Próbálják megelőzni azokat a bosszúságokat, amiket meg lehet. A
másik dolog, jegyző asszonynak jelezte egy héttel ezelőtt, hogy tudja sok az anomália a
lakosok körében amiatt, hogy amit befizettek annak idején az Ltp-be annak mi a sorsa.
Tudja, hogy erről már sok – sok próbálkozás volt és volt tájékoztatás a nagyobb fórumokon is, de mégis sok a kérdőjel, nem tudják. A napokban elterjedt az, hogy ez a beruházás
annyira támogatott, hogy egyeseknek abszolút nem kell egy fillért sem fizetni. Ők ezt
fennhangon mondják azoknak a szemébe, akik már befizették, de sem visszatérítést nem
kaptak és hagy ne sorolja. Javasolja, hogy a helyi újságba ezt valaki dolgozza ki és adják
közre, mert mindennap lehet találkozni ezzel a problémával.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója, kérdése.
Hozzászólás és kérdés hiányában reagál az elhangzott hozzászólásokra. Nagy Kálmán
képviselő nem kér segítséget. Kíváncsian várja, hogy mi lesz a sorsa. Dr. Nagy Levente és
Kontra József felszólalása hasonló. Az, hogy van fővállalkozó az mindenhol így van, az
hogy az alvállalkozók között vannak gyengék, ezzel egyetért, ma többször járt a beruházás
helyszínén. A befizetésekkel kapcsolatosan elmondja, a társulat mindenkinek kiküldte a
szórólapot, amiben, aki nem fizetettek azokat felszólította, annak ha kész lesz a beruházás
akkor adók módjára be lehet hajtani. Senkinek nem csinálják ingyen, mindenkinek fizetni
kell.
Kontra József továbbra is javasolná, hogy az újságban jelenjen meg erről egy tájékoztatás.
Azt nem tudják, ha nem fizetnek, akkor adók módjára be fogják hajtani.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az eddig megépített rendszert jövő héttől kamerával fogják ellenőrizni, tehát tudni fogják, hogy merre kell lejteni.
Vincze László alpolgármester a Szélmalom környéki kamerával kapcsolatban elmondja,
hogy a bejövő utak kameráit a Novicom segítségével illetve annak a kivitelezésével történt
meg. Meg fogja nézni, hogy hol van legközelebb elérhető hálózata a Novicomnak, megnézik a lehetőségét, de úgy gondolja hogy ennek a plusz egy kamerának a felszerelésének
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nem lesz akadálya. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy visszaszorítsák azokat
akik nem jó szándékkal érkeznek a településre.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e még esetleg felvetés. Vélemény és
kérdés hiányában javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják
meg.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló
3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.) rendelt módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúan hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2013. (VIII.30.)
önkormányzati rendeletét
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.)
rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte egyhangúan elfogadásra alkalmasnak találta a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a rendeletet egyhangúan hét igenlő szavazattal –
minősített többséggel – elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2013. (VIII.30.)
önkormányzati rendeletét
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotásáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a zavartalan működés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló keretre pályázatot kell benyújtani. Megkérdezi van-e valakinek ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
154/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
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2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatásra.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest
2. Képviselőtestület tagjai
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az adósságátvállalást követően fennálló adósságállomány állam általi
átvállalására vonatkozó megállapodás előkészítéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, ha 7 %-ot befizetnek, akkor az állam átvállalja az
adósságot. 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
155/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
az adósságátvállalást követően fennálló adósságállomány állam általi átvállalására vonatkozó megállapodás előkészítéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
felhatalmazza
Szabó András polgármestert az adósságátvállalást követően fennálló adósságállomány állam általi átvállalással kapcsolatos egyeztetések lefolytatására a hitelintézetekkel.
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. június 30. napjával készült közbenső mérlegének elfogadásáról és a törzstőke leszállításáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményezte elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
156/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. június 30. napjával készült közbenső mérlegének elfogadásáról és a törzstőke leszállításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata, mint a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. (5340 Tiszafüred,
Örvényi út 124. sz.) tagja, alapítója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
160. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbi határozatot hozza:
-

A TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. június 30. fordulónappal készült közbenső
mérlegét elfogadja, és a Gt. 160. § (1) bekezdése szerint a veszteség rendezése érdekében a törzstőke leszállítását javasolja.

-

Jogszabályi változások folytán a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 79. §-a értelmében a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. tulajdonában lévő vízi
közmű vagyon 2013. január 1. naptól a Tag Önkormányzatok, mint ellátásért felelősek tulajdonába került. A jogszabályi előírás folytán a kötelező vagyonátadásra
tekintettel Kunhegyes Város Önkormányzata, - alapító – akként határoz, hogy a tagok tulajdonába átadott vízi közmű vagyon értékével – ami 318.283 ezer Ft – a társaság saját tőkéjét lecsökkenti. Ennek eredményeként a Gt. 160. § (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a társaság törzstőkéjét (jegyzett tőkéjét) ugyanezzel az öszszeggel, azaz 318.283 ezer Ft összeggel leszállítja.

-

A törzstőke leszállítás következtében a törzstőke mértéke és az Önkormányzatok
törzsbetétje 198.617 ezer Ft összeg lesz.

-

A törzstőke leszállítása nem a tagok törzsbetéteinek arányában történt, hanem a
ténylegesen – az eszközök nettó értékének összegével – kiadott vízi közmű vagyon
értékének összegével, melyet az önkormányzat tudomásul vesz.

-

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntés képviseletére valamint a szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. TISZA-VÍZ Kft.
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés törzsrészvény vásárlásáról a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-ben
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
véleményezte elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
157/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
törzsrészvény vásárlásáról a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-ben
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontja,
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c)
pontja, 9. § (1) bekezdése, 16. § (6) bekezdése alapján
megvásárolja
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10.000,- Ft névértékű törzsrészvényét
38.200,- Ft-ért.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert az adás-vétel lebonyolításához szükséges feladatok ellátására, a
csatolt adásvételi szerződés és az értékesítés feltételeinek fennállásáról szóló nyilatkozat aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2. Képviselőtestület tagjai
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2013. évi I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek
költség-felhasználásáról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, hogy a határozati javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
158/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. I. félévében
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények,
illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellékelt formában
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. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés „Önfenntartó Kreatív Térség” Mintaprogram megvalósítására a Megújuló Hangya -2010 Szövetkezethez történő csatlakozásról
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, nem javasolja, hogy csatlakozzanak ehhez a szövetkezethez. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
Aki elfogadja a határozati javaslat „A” változatát, hogy nem kívánnak a csatlakozás lehetőségével élni, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslat „A” változatát egyhangúan hét
igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
159/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
„Önfenntartó Kreatív Térség” Mintaprogram megvalósítására a Megújuló Hangya-2010
Szövetkezethez történő csatlakozásról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Önfenntartó Kreatív Térség” Mintaprogram megvalósítására a Megújuló Hangya-2010 Szövetkezethez konzorciumi partnerként történő csatlakozás lehetőségével nem kíván
élni.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Vincze László alpolgármester
3. Mészáros István programvezető (2750 Nagykőrös, Vörösmarty u. 5.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Irattár

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című,
TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozathoz
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés az „Óvodafejlesztés Kunhegyes
Város Óvodai Intézményeiben” című, TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú
pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozathoz kapcsolódik. Megkérdezi van-e valakinek
kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek.
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Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

160/2013.(VIII.29.) Kt. határozat

az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című „TÁMOP 3.1.1112/2-2012-0030 azonosító pályázathoz kapcsolódó szándéknyilatkozatról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben” című, „TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:
-

Kunhegyes Város Önkormányzata a 300/2012.(XII.20.) Kt. határozatban rögzítettek alapján, hivatkozva a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye átszervezéséről szóló 97/2013.(V.28.) Kt. határozatban foglaltakra Tiszagyenda Község
Önkormányzatával, Tiszaroff Község Önkormányzatával, Tiszaszentimre Község Önkormányzatával, Tomajmonostora Község Önkormányzatával és Óvodai Intézményeikkel közösen a Támogatási Szerződésben meghatározott szakmai és pénzügyi tartalomnak megfelelően a pályázat keretein belül kívánja
megvalósítani.

-

Kunhegyes Város Önkormányzata az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft-től a tárgyban kért állásfoglalás megérkeztét követően, az abban foglaltaknak megfelelően – akár konzorciumi együttműködés keretében is – vállalja a
további együttműködést.

-

Kunhegyes Város Önkormányzata a Közreműködő Szervezet felé a változást
bejelenti és azt az előírásoknak megfelelő dokumentumokban a későbbiekben
rögzíti.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
5. N&S Kft. 2330 Dunaharaszti, Petőfi Sándor utca 14.
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Takácsné Zelizi Mária projektmenedzser
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
10. Tiszagyenda Község Önkormányzata
11. Tiszaroff Község Önkormányzata
12. Tiszaszentimre Község Önkormányzata
13. Tomajmonostora Község Önkormányzata

16

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. év II. 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 javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
161/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2013. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2013. év II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.

Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr.Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
11. PONT ALATT:
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás (5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 31.) bérleti szerződés megkötéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, ahogyan az előterjesztésben is olvasható Fehér
Barnabás részére biztosítanák a szolgálati lakást pedagógusi feladatainak Kunhegyes Város
Önkormányzata működtetésében álló intézményben történő ellátásáig. 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.
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A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
162/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
az önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás (5340 Kunhegyes, Dózsa György
utca 31.) bérleti szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. Fehér Barnabás 5430 Tiszaföldvár, Nyárfa u. 29. lakóingatlannal kapcsolatos kérelmének helyt ad és a lakásbérleti szerződés megkötéséhez hozzájárul az alábbi feltételekkel:
- A lakásbérleti szerződés pedagógusi feladatainak ellátásáig szól. A
megkötendő megállapodás feltételeinek be nem tartása a lakásbérleti
szerződés rendkívüli felbontására ad okot.
2. A lakásbérleti díj összege 5.000,- Ft/hó, azaz Ötezer forint/hó.
3. A megkötendő lakásbérlet időszakának kezdete: 2013. szeptember 01.
4. A megkötendő lakásbérlet időszakának vége: pedagógusi feladatainak
Kunhegyes Város Önkormányzata működtetésében álló intézményben
történő ellátásáig.
5. A bérlő köteles a megkötendő lakásbérleti szerződés feltételeit betartani.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a lakásbérleti szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Fehér Barnabás 5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. utca 31.

11/2. PONT ALATT:
Előterjesztés a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkahelyteremtő
beruházásához szükséges ingatlan adás-vételi szerződésben kikötött visszavásárlási
jog 2014. június 30-ig szóló nemleges érvényesítéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, a cég megnyerte a pályázati pénzt, és tavasszal
kezdenek a munkához, halasztást kérnek. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek.
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Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a határozati javaslatot hat igenlő és egy tartózkodás
szavazattal elfogadja a következő határozatával:
163/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan adásvételi szerződésben kikötött visszavásárlási jog 2014. június 30-ig szóló
nemleges érvényesítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva – figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.)
rendelet előírásait – a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (adószám:
11943075-2-12 cjsz.: 12-09-003385 székhely: 2653 Bánk, Petőfi út 64. Képviseli:
Klokocs Renáta ügyvezető) gazdasági társaság kérését 2013. augusztus 29-ei ülésén
megtárgyalta és a következőket tartalmazza:
1. Méltányolja a munkahelyteremtő beruházási szándék megvalósítása érdekében a Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyertes ÉAOP1.1.1/D-12-2013-0096 azonosítószámú pályázatát, melynek keretében az
eredményesen elnyert támogatás felhasználásával a Kunhegyes Város Önkormányzatától 2012. november 06-án megvásárolt kunhegyesi belterületi
3303/11. hrsz-ú 5000 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület és a 3303/16.
hrsz.-ú 9947 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon (3303/11 hrsz.) a projekt megvalósításával egészségügyi papírüzemet kíván létrehozni.
2. Az önkormányzat adásvételi szerződésben javára kikötött visszavásárlási
jogával az építési beruházás projekt megvalósításában keletkezett átmeneti
finanszírozási és szervezési okok miatt bekövetkezett késedelem okán az
eredeti határidőben nem kíván élni, a visszavásárlási jogot a
242/2012.(X.30.) Kt. határozatban szereplő feltételekkel 2014. június 30-ig
nemlegesen kívánja érvényesíteni.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére,
az adásvételi szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Z-T Mezőker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2653 Bánk, Petőfi út 64.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Irattár
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11/3. PONT ALATT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés megkötéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, 2013. június 30-ig ezt a feladatot Doma Katalin, az
iskola épületében lévő konyha üzemeltetője látta el. A vállalkozóval kötött szerződés lejárt,
az új tanév indulása szükségessé teszi az étkeztetés biztosítását, így az új szerződés megkötését. 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 hét tagja a határozati javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
164/2013.(VIII.29.) Kt. határozat
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés megkötéséről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
a mellékletben csatolt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző
Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére
vonatkozó szerződés aláírásához. A szerződés hatálya: 2013.09.01 – 2013.12.31.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó
4. Metzinger Ferenc a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium igazgatója
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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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. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 58 perckor bezárja és zárt ülés keretében folytatja munkáját.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

21

