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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2014. június 12-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 12.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
127/2014.
128/2014.
129/2014.
130/2014.
131/2014.
132/2014.

Határozat tárgya
az NHSZ TISZA Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. december 31. napjával készült mérlege alapján – veszteség folytán – a törzstőke leszállításáról
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan kültéri fazekas égetőkemence beszerzése tárgyában
M1356A Philips ultrahang fej beszerzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Bocskai utca 6. szám (1296 hrsz.) alatti ingatlan
tárgyában
132/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Péntekkút utca 18. szám (1473 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában

Kódszám
D7
D7
A15
K1
D7
D7

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. június 12-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Bibókné Simon Mária ügyintéző, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak valamint
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 05 perckor megnyitja.
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének jóváhagyására az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel
(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 egyhangúan támogatásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel,
hogy Kunhegyes Város Önkormányzata kezdeményezze a közszolgáltatónál a munkavállalójuk által tevékenysége során megrongálódott edényzet díjmentes cseréjét mind a közin2

tézmények, mind a magánszemélyek esetén és kéri ennek a kötelezettségnek hivatalos dokumentumokon történő átvezetését.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
127/2014. (VI.12.) Kt. határozat
az NHSZ TISZA Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
90.§ (8) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete az NHSZ TISZA Nonprofit Kft-vel kötendő Hulladékgazdálkodási Szerződést a melléklet szerint
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzata kezdeményezi a közszolgáltatónál a
munkavállalójuk által tevékenysége során megrongálódott edényzet díjmentes cseréjét mind a közintézmények, mind a magánszemélyek esetén és kéri
ennek a kötelezettségnek hivatalos dokumentumokon történő átvezetését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Pénzes Tímea jegyző
azonnal

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert, a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés
aláírására és a szükséges intézkedéseket megtételére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. NHSZ TISZA Nonprofit Kft. (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) Berencsi Zoltánné ügyvezető
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a jegyzett tőke fele alá csökkent saját tőke nagysága miatt a Tisza-Víz
Kft. törzstőkéjének leszállítására
(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 egyhangúan támogatásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
128/2014. (VI.12.) Kt. határozat
a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. 2013. december 31. napjával készült mérlege alapján –
veszteség folytán – a törzstőke leszállításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata, mint a TISZA-VÍZ Víztermelő Kft (5350 Tiszafüred, Örvényi út 124.sz.) tagja, alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:202 § alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A TISZA-VÍZ Víztermelő Kft 2013. december 31. fordulónapjával készült
mérleg beszámolója alapján a 327.284 ezer Ft veszteség rendezése érdekében a törzstőke leszállítását a veszteség mértékéig elfogadja.
2. A TISZA-VÍZ Víztermelő Kft Felügyelő Bizottsága által javasolt vagyonarány módosítása Kunhegyes Város Önkormányzata számára jelentős vagyonvesztést eredményezne, melyet a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi
CXCVI. tv. 1.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem fogadhat el.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata javasolja, hogy a törzstőke leszállítása
után a tagok törzsbetéteinek aránya ne változzon a további vagyonvesztés elkerülése érdekében.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. TISZA-VÍZ Víztermelő Kft. (5350 Tiszafüred, Örvényi u. 124.) Kun Imre ügyvezető
4

4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 „Útravaló a kreatív jövőbe” című
pályázathoz kapcsolódóan égető kemence beszerzése tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb árajánlatot Monostori Péter egyéni
vállalkozó adta 600.000 Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a javaslattal
kapcsolatban.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzáfűzni valója.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
129/2014. (VI.12.) Kt. határozat
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0150 azonosító számú nyertes pályázathoz kapcsolódóan
kültéri fazekas égetőkemence beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÁMOP-3-2-3/A-11/12012-0150 azonosító számú, nyertes pályázat megvalósításához szükséges, 1 db
kültéri fazekas égetőkemence beszerzése tárgyában Monostori Péter egyéni vállalkozóval köt szerződést (székhelye: 8319 Lesenceistvánd, Eső-pince, adószáma:
54121106-1-39).
A beszerzés költsége nettó: 600.000 Ft, ÁFA 0 Ft, bruttó: 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fekete Kandalló Bt (2111 Szada, Corvin út 18.)
5. Monostori Péter egyéni vállalkozó (8319 Lesenceistvánd, Eső-pince)
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6. Sápy Manufaktura Kft. (2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 10.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Vagyongazdálkodási csoport
9. Szentpéteriné Lévai Mária projektmenedzser
10. Bibókné Simon Mária a pályázat pénzügyi munkatársa

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés M1356A Philips ultrahang fej beszerzéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja a legkedvezőbb ajánlatot a BAROMED Kft. adta
198.000 Ft+Áfa értékben. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
130/2014. (VI.12.) Kt. határozat
M1356A Philips ultrahang fej beszerzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
a védőnői szolgálat javára 1 db. új M1356A Philips ultrahang fej beszerzéséhez a
2014. évi költségvetése terhére.
A beszállító: BAROMED Kft. (4025 Debrecen, Postakert u. 8.)
Beszerzési ár.: 198.000.-Ft+áfa
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a védőnői
szolgálat részére vásárolt eszközt a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet
használja, kizárólag a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 72. szám alatti nőgyógyászati szakrendelőben.
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Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a használatot mindaddig
biztosítja, míg a Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet saját javára beszerez
egy új eszközt, de legkésőbb 2014. december 31-ig.
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a beszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátására.
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 csoport ügyintézője

4/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Bocskai utca 6. szám (1296 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában
(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 egyhangúan megvásárlásra javasolja a felajánlott ingatlant a szándéknyilatkozatban meghatározott érték szerint.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
131/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Bocskai utca 6. szám
(1296 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.)
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt:
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Oros Miklósné (sz.n.: Péter Julianna, szül: Abádszalók, 1938.09.30. a.n.: Tóth Mária lakcím: 5340 Kunhegyes, Bocskai utca 6. sz.); Takács Zoltán Pálné (sz.n.: Oros
Julianna Mária; szül: Kunhegyes, 1964.07.27. a.n.: Péter Julianna; lakcím: 5340
Kunhegyes, Kamilla utca 24. sz.) kérelmét mely a közös tulajdonukban lévő az ingatlan- nyilvántartásban szereplő Kunhegyes, Bocskai utca 6. szám alatti 1296
hrsz-ú belterületi ingatlan megvásárlására vonatkozik
TÁMOGATJA.
Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott közös tulajdonban lévő ingatlant – a szándéknyilatkozatban megjelölt érték szerint – 2.000.000 Ft
azaz Kettőmillió forintért megvásárolja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Oros Józsefné (5340 Kunhegyes, Bocskai u.6.)
6. Takács Zoltán Pálné (5340 Kunhegyes, Kamilla utca 24.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

4/2. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Péntekkút utca 18. szám (1473. hrsz.) alatti ingatlan tárgyában
(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 egyhangúan megvásárlásra javasolja a felajánlott ingatlant a szándéknyilatkozatban meghatározott érték szerint.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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132/2014. (VI.12.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Péntekkút utca 18. szám
(1473 hrsz.) alatti ingatlan tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.)
rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt:
Házi János (szül: Kunhegyes, 1952.07.11. a.n.: Vízi Ilona Erzsébet; lakcím: 5340
Kunhegyes, Kujkó u 13. sz.); Tóth Lászlóné (sz.n.: Házi Ilona Erzsébet; szül: Kunhegyes, 1958.11.19. a.n.: Vízi Ilona Erzsébet; lakcím: 5300 Karcag, Kórház u.
8.B.ép. Fsz. l.) kérelmét mely a közös tulajdonukban lévő az ingatlan- nyilvántartásban szereplő Kunhegyes, Péntekkút utca 18. szám alatti 1473 hrsz-ú belterületi
ingatlan megvásárlására vonatkozik
TÁMOGATJA.
Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott közös tulajdonban lévő ingatlant – a szándéknyilatkozatban megjelölt érték szerint – 1.500.000 Ft
azaz egymillió-ötszázezer forintért megvásárolja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Házi János (5340 Kunhegyes, Kujkó u.13.)
6. Tóth Lászlóné (5300 Karcag, Kórház utca 8. B. lh. Fsz.1.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

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 15 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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