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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. február 5-én megtartott soron következő 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, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Dr. Bánfi Zuszanna Kunhegyesi Járási Hivatalvezető helyettese, Fábián-Major Anikó óvodavezető,
Kis-Ván Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Kovácsné Lázár Elvira iskola igazgató tanácskozási joggal meghívottak, valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket és a 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 meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi pontok 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.
Magyar György egy pályázati lehetőségre hívná fel a képviselőtestület figyelmét, amely 2014
az első világháború kitörésének a centenáriuma. Ehhez a centenáriumhoz pályázat is kapcsolódik. Négyféle profillal találkozhatnak a kiírásban ebből kettő az, ami érdekelheti az önkormányzatot. Az egyik a kulturális és tudományos programok művészeti tevékenységének támogatása. A másik az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására valamint helyreállítására vonatkozik. Ez a pályázat ami kiírásra került január 15-től
december 31-ig szól, öt millió forint a felső határa, előfinanszírozás a támogatás módja. A pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet és képviselőtestületi jóváhagyás szükséges akkor is, ha nem a város, hanem civil szervezet írja ezt ki. A támogatás a
kivitelezési költségeket, restaurálási költségeket, szakértői díjakat, tervezői díjakat is tartalmaz
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és konkrétan az első világháborús emlékművek renoválására, helyi emlékművek helyreállítására, helyi elesett, helyi hősök emlékműveinek felújítására, emlékmű környezetének, talapzatának felújítására. Úgy gondolja, hogy ezt a pályázatot az önkormányzatnak találták ki, ezt a
pályázatot átadná, és kéri, hogy foglalkozzanak ezzel.
Nagy Kálmán ehhez kapcsolódóan annyit szeretne mondani, hogy az elmúlt esztendőben mikor az emlékmű húsz éves évfordulója volt, egy szóbeli ajánlatot kapott Győrfi Lajostól, aki
elkészítette ezt az emlékművet 1993-ban, akkor az emlékművön a szövegeknek az újraírása
körülbelül kettő millió forintos költségvetést foglalt volna magába. Célszerű lenne, ha ő készítené el, és magának a felújításnak a tervét is, illetve ha lehetőség van rá, akkor a környezetét is
valamilyen módon fel lehetne újítani. A másik dolog az lenne, hogy tegnap fogadta el a Parlament, hogy május 6-a Jászkun Emléknap, a redemptiora való emlékezés. Azon kevesek közé
tartoznak, ahol egy nagyon komoly emlékműve van a redemptionak. Mégpedig egy olyan márvány emlékmű, mely igazából látható, de a jelenlévők közül sem sokan látták ezt az emlékművet, amely 1745-ben készült el és az akkor álló Református templomnak a falába lett beépítve.
Mária Terézia adományozta a városnak ezt a latin nyelvű márványtáblát, ami be volt építve
abba a templomba, amit majd az 1850-es években elbontottak, aminek a falából a templom
melletti emlékfal, támfal épült meg. Lehetőséget kérne arra, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen olyan művészekkel, akik ennek az emléktáblának láthatóvá tételét illetve elhelyezését valamilyen módon elkészítenék május 6-ra, a Jászkun Emléknapra. Ez a tulajdonukban lévő emlékmű közkincs lehessen és látható lehessen valamilyen módon. Erre kérne felhatalmazást,
hogy a tárgyalásokat elkezdhesse olyan művészekkel, akik ebben tudnának segíteni és természetesen minél hamarabb lezárni ezeket a tárgyalásokat és az ajánlattétellel az önkormányzat
elé jönni, hogy közkincs lehessen ez a latin nyelvű redemptioról szóló Mária Terézia által kiadott márványtábla.
Szabó András polgármester megköszöni Magyar Györgynek a figyelemfelhívást, a pályázati
csoport fog ezzel foglalkozni. Nagy Kálmán sürgősségi javaslatáról pedig hogy tárgyalásokat
folytathasson olyan művészekkel, akik az 1745-ös Mária Terézia által adományozott latin
nyelvű márvány tábla láthatóvá tételét valamilyen módon elkészítenék május 6-ra, a Jászkun emléknapra, képviselőtestületi határozatot hoznak. Kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja Nagy Kálmán sürgősségi javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

15/2014.(II.05.) Kt. határozat,
Nagy Kálmán képviselő sürgősségi javaslatáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati
rendelet 16 §-a (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva – Nagy Kálmán képviselő sürgősségi javaslatát, hogy tárgyalásokat folytathasson olyan művészekkel, akik az
1745-ös Mária Terézia által adományozott latin nyelvű márvány tábla láthatóvá tételét valamilyen módon elkészítenék május 6-ra, a Jászkun emléknapra
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
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5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének megállapítására
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja, az Összevont Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a
bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy az Összevont Bizottság elfogadásra alkalmasnak a rendelet tervezetet 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot hét igen és kettő tartózkodás szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2014. (II.05.)
önkormányzati rendelet
a 2014. évi költségvetésről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban.

Szoboszlai Hajnalka elmondja, hogy a középtávú tervet úgy kell elkészíteni, hogy összhangban legyen az adott évi költségvetéssel. A középtávú terv úgy került összeállításra,
hogy összhangban van a jelenlegi költségvetési rendelettel.
Szabó András polgármester megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-
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testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

16/2014.(II.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegéről

Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Stabilitási törvény 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezetője

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2013. évi Közbeszerzési Terv módosítására
(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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
17/2014.(II.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Terv módosításáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2013. évi közbeszerzési terv módosítását a mellékletben csatolt formában
elfogadja.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési ütemtervére
(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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
18/2014.(II.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33. § (1) bekezdése alapján készült 2014. évi közbeszerzési tervet a
melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetési feladatának átadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot
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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

19/2014.(II.05.) Kt. határozat,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetési feladatának átadására

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint tulajdonos - 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 -, és mint alapító – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 141. § (2)
bekezdés 1) pontjában kapott kizárólagos hatáskörében eljárva - az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kunhegyesi
Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő (Kunmadarasi u. 3309/3 hrsz) üzemeltetésének feladatát saját tulajdonú gazdasági társasága, a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. tevékenységi körébe utalja.
A Képviselőtestület, mint a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapítója felhatalmazza az alapító képviseletében eljáró Szabó András polgármestert a
szükséges teendők ellátására, valamint felhívja Kolozsvári Imre ügyvezetőt,
hogy a főtevékenység módosításhoz szükséges adóhatósági átvezetésről gondoskodjon.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kolozsvári Imre ügyvezető
4. Dr. K. Tóth András ügyvéd
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés vételi ajánlatról a Kunság Népe Zrt. tulajdonában lévő 3303/4. hrsz-ú
ingatlan megvásárlására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot
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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

20/2014.(II.05.) Kt. határozat,
vételi ajánlatról a Kunság Népe Zrt. tulajdonában lévő 3303/4. hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait - az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzata vételi ajánlatot tesz a Kunhegyes belterület
3303/4. hrsz-ú 1353 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú
ingatlan megvásárlására az 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonos Kunság Népe
Zrt. (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 42-44.) részére,
a vételi ajánlati ár: 300,- Ft/m2, azaz 405.900,- Ft (Négyszázötezerkilencszáz forint)
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a fentiekkel
kapcsolatos teendők elvégzésére, és amennyiben a tulajdonos a vételi ajánlatot
elfogadja, akkor az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunság Népe Zrt. Csáti Sándor igazgató (5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 42-44.)
5. Dr. K. Tóth András ügyvéd
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Vagyongazdálkodási csoport
8. Irattár
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HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú pályázathoz szükséges hivatalos közbeszerzési
tanácsadó kiválasztására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a Matrix Audit Beruházás szervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. adta.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
21/2014.(II.05.) Kt. határozat,
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázathoz szükséges hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatára, és a KEOP-1.3.0/09-112013-0056 azonosító számú pályázat közbeszerzési és beszerzési eljárásainak teljes körű lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő nyerteséről
az alábbiak szerint dönt:
Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Nyertes ajánlati ár: 8 890 000 Ft

2. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat
Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint (2.sz melléklet: Projektelemek
költségvetési táblája Közbeszerzés (beruházás értékben) költségei terhére)
biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
7. Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen,
Kürtgyarmat u. 27.)
8. Szijj és Czira Ügyvédi Iroda (6061 Tiszakécske, Szolnoki út1.)
9. Magistratum- S Kft. (7020 Dunaföldvár, Sóház u. 4.)
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2014/2015-ös tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint
az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot. Tájékoztatja a jelenlévőket a Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda nevében azt a
tájékoztatást adja, hogy az iskola beiratkozásnál a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiírt időponthoz fognak igazodni, az óvodai beiratkozásnál pedig az önkormányzat által kiírt időponthoz alkalmazkodnak, tehát valószínűleg ugyanarra a napra írják ki.
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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

22/2014.(II.05.) Kt. határozat,
a 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2014/2015-ös nevelési évben
- a jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekek
részére - az óvodai beiratkozás időpontját 2014. április 22. (kedd) és április 23.
(szerda) napjára tűzi ki.

2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2014/2015-ös nevelési évben belépő csoportok gyermeklétszámát kizárólag a közoktatásról, illetve a nemzeti köznevelésről
törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi. A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézményvezető köteles
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egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok létszámának alakulásáért
az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézményének vezetője
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló a 2013. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság elfogadásra alkalmasnak a határozati javaslatot.
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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

23/2014.(II.05.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költség- felhasználásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. II. félévében
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények, illetve a kitüntető díjak, címek 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. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050”
című ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Kontra József megkérdezi, hogy mit jelent ez a szervezetfejlesztés.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az Államreform Operatív Program pályázat keretében a hivatal dolgozóinak továbbképzése helyben történik meg, 100 %-os támogatási
arány mellett. A képzések még nem kezdődtek meg.
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 a módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

24/2014.(II.05.) Kt. határozat,
a „Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050” című ÁROP-1.A.52013-2013-0050 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása” feladat ellátásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁROP-1.A.52013-2013-0050 azonosító számú pályázat „Nyilvánosság biztosítása”
feladat ellátása kötelező projektelem feladat ellátásának kiválasztásához a
mellékelt ajánlattételi felhívás szerint az alábbi 3 ajánlatadót kéri fel:
1. Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105113.)
2. Pragmatica Santio Kft. (1028 Budapest, Tárkony utca 8)
3. Proakció Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 8. 2. em. 6.)

2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
7. Absolvo Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.)
8. Pragmatica Santio Kft. (1028 Budapest, Tárkony utca 8.)
9. Proakció Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 8. 2. em. 6.)
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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 30 perckor bezárja.

Kmf.

Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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