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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. augusztus 05-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, Dr. Nagy
Levente, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szirmai József,
Bordács Jánosné Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja 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 hét önkormányzati
képviselő megjelent. Nagy Kálmán képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 perckor megnyitja.
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés néhai Kontra József önkormányzati képviselő önkormányzat saját halottjává nyilvánítás ügyében
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, ahogyan a jelenlévők is bizonyára értesültek Kontra József Képviselőtársuk 2014. augusztus 3-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kontra
József a rendszerváltást követően 1994-től önkormányzati képviselő, 1998 – 2006-ig Kunhegyes Város Polgármestere, 2010-től újra önkormányzati képviselő. Úgy gondolja a helyi
közéletben betöltött szerepe és embersége miatt is érdemes arra, hogy önkormányzat saját
halottjává nyilvánítsák és a temetés költségeinek átvállalásával adják meg számára a végtisztességet. Kéri a tisztelt képviselőtársait a határozati javaslatot fogadják el. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Bordács Jánosné megkérdezi, hogy indítanak-e buszt Tiszagyendára a temetésre, sokan
kérdezték tőle, hogy akinek nincs autója, hogyan tud elmenni.
Szabó András polgármester megkéri Vincze László alpolgármestert, hogy intézkedjen
ebben az ügyben. Amennyiben meg tudják szervezni, nincs akadálya.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a Városháza portáján jelezni kellene, hogy ki
szeretne menni név, lakcím megadásával, hogy tudják hány személyes buszt rendeljenek.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy a létszám ismeretében megpróbálnak buszt
szervezni és ki fogják írni, hogy hány órakor indul a busz a Városháza elől.
Bordács Jánosné megköszöni a válaszokat.
Szabó András polgármester 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:
174/2014.(VIII.05.) Kt. határozat,
néhai Kontra József önkormányzati képviselő önkormányzat saját halottjává nyilvánítás
ügyében
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(IV.13.) 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az alábbi
döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete
néhai Kontra József önkormányzati képviselőt
az önkormányzat saját halottjává nyilvánítja, részvétét és őszinte együttérzését fejezi ki a család részére.
Kunhegyes Város Önkormányzata az eltemettetés költségeit a 2014. évi költségvetése terhére átvállalja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.

Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
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Dr. Pénzes Tímea jegyző
Kontra Anikó az elhunyt lánya
Kontra Katalin az elhunyt lánya
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Irattár

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. Vigasztalódást kíván az
egész családnak. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 05 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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