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2014. augusztus 28-án megtartott nyilvános
ülésének
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Sorszám: 17.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
175/2014.
176/2014.
177/2014.
178/2014.
178/2014.

Határozat tárgya
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről a 2014. augusztus 6 –
2014. október 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
Kunhegyes Város 2014. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
tagönkormányzatai által Tiszafüred Város Önkormányzatának fizetendő 2014. évi kompenzáció megfizetéséről
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.

Kódszám
A15
C8
Z1
Z1
C8

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. augusztus 28-án
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Páldiné Dr. Ágoston
Lívia Kunhegyesi Járási Hivatal vezetője, Imre Péter „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó József
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Richter
Sándor Helyi Választási Bizottság elnöke tanácskozási joggal
meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Külön köszönti Páldiné Dr.
Ágoston Líviát a Kunhegyesi Járási Hivatal vezetőjét. Felkéri Richter Sándort a Helyi Választási Bizottság elnökét előterjesztésének megtételére.
Richter Sándor ismerteti a 2010. évi választási jegyzőkönyvből a választás eredményét. A
képviselői tisztséghez akkor elegendő szavazatot kapott Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó István, Vincze László, ifj. Dr. Horváth Lajos, Kontra József és
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna. Szabó István képviselő Kunhegyes, Hajnal utca 4. szám
alatti lakos képviselői mandátumáról a tankerület élére kapott kormánytisztviselői kinevezése miatt 2012. december 20. hatállyal lemondott. Lemondását a képviselőtestület elfogadta. Helyére az utána következő legtöbb szavazatot elérő jelölt Dr. Nagy Levente JOBBIK képviselőjelöltje jutott. A mostani ülést megelőzően a képviselőtestület tagjai értesültek arról, és határozatot fogadtak el Kontra József Magyar Szocialista Párt önkormányzati
képviselő 2014. augusztus 3. napján elhalálozott. Halálával egy hely az önkormányzatban
megüresedett. A Helyi Választási Bizottságot összehívta, a bizottság jegyzőkönyvébe betekintése van képviselő asszonynak és bármelyik képviselő úrnak van. A jegyzőkönyv augusztus 14. napján készült el. Amint az ismeretes, a törvény úgy rendelkezik, ha az egyéni
listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, akkor a helyére a következő legtöbb
szavazatot elért jelölt lép. A bizottság 2010. október 3-án készült választási jegyzőkönyve
alapján felállította a sorrendet, hogy a képviselői szavazatok alapján ki töltheti be a megüresedett képviselői mandátumot. Megállapítást nyert, hogy a szavazatszám szerinti sorrendben a következő 891 db szavazatot elért Madarasi Imre FIDESZ képviselőjelölt a soron következő. Így őt a Helyi Választási Iroda vezetője felkérte a mandátum elfogadására,
megbízólevelének átvételére és az eskü letételére. A felkérést a megüresedett képviselői
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mandátumra Madarasi Imre Kunhegyes, Kossuth L. u. 88. szám alatti lakos a FIDESZ jelölő szervezet képviselőjelöltje elfogadta. Madarasi Imre a mandátumot elfogadta. A Helyi
Választási Bizottság elnökének tisztje a megbízólevél átadása az új képviselő részére. Átadja a megbízólevelet az új települési képviselőnek. Elmondja továbbá, hogy a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. §
(2) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület, a közgyűlés alakuló
ülésén, időközi választás esetén a megválasztását, illetőleg a kislistán, a kompenzációs
listán, a megyei közgyűlési listán mandátumhoz jutott képviselők esetében a megbízólevelének átvételét - a választás eredménye elleni jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését - követő ülésen a képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Felkéri Szabó András polgármester
urat az esküszöveg felolvasására, felkéri Madarasi Imrét az eskü letételére.
Madarasi Imre leteszi az esküt.
Richter Sándor a Helyi Választási Bizottság és a saját nevében is gratulál és jó munkát
kíván Madarasi Imre képviselő úrnak.
Madarasi Imre képviselő elmondja, hogy ez négy évvel ezelőtti eredmény. E szomorú
esemény kapcsán nem szeretett volna bekerülni, az élet így írta, ezért vállalta el a képviselői tagságot.
Szabó András polgármester megköszöni Richter Sándor előterjesztését. Gratulál Madarasi
Imre képviselő társának és jó munkát kíván neki. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Nagy Kálmán
képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 07 perckor megnyitja.
Kéri a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg. Hozzászólás hiányában kéri, tárgyalják meg a napirendi pontokat, a meghívóban szereplő sorrendben.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséről a 2014. augusztus 6 – 2014. október 31. időszakra vonatkozó
pályázathoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a pályázat 100 %-os támogatottságú, közvetlen és
dologi költségekhez nem nyújt támogatást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Szabó András polgármester 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:
175/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről a 2014. augusztus 6 – 2014. október 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt
kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja a
2014. augusztus 6 – 2014. október 31. között megvalósuló hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására.

Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Szabó Ildikó ügyintéző
8. Irattár
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város 2014. 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 képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
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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:
176/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,
Kunhegyes Város 2014. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek
költségfelhasználásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. I. félévében megvalósult önkormányzati szervezésű – kulturális és sport – rendezvények, illetve a
kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellékelt formában
elfogadja.
Erről értesül:
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. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai által Tiszafüred Város Önkormányzatának fizetendő 2014. évi kompenzáció
megfizetéséről
(írásban csatolva)

Szabó András polgármester elmondja Kunhegyes településre eső kompenzáció összege
1.474.997 Ft + ÁFA. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szabó András polgármester 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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177/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,
a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai által Tiszafüred
Város Önkormányzatának fizetendő 2014. évi kompenzáció megfizetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata a Tiszafüred Város Önkormányzatát megillető 2014. évi kompenzáció megfizetéséről az alábbi határozatot hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által meghatározott 2014. évi tagi hozzájárulás
megfizetéséhez.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes településre eső 1.474.997.Ft + ÁFA, azaz egymillió-négyszázhetvennégyezer-kilencszázkilencvenhét
forint + ÁFA a 2014. évi költségvetéséből biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a fent említett összeget átutalja Tiszafüred
11600006-00000000-30175723 számlaszámára.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tiszafüred Város Önkormányzata (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjairól
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztésben látható, hogy a bizottság tagjainak Baranya Pálnét, Kovácsné Lázár Elvirát és Munkácsy Istvánt javasolják megválasztani, póttagoknak pedig Benedek Istvánnét és Hovanecz Istvánt. Megkérdezi van-e valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
178/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,
a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban biztosított jogkörében eljárva – a
2014. október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladatok ellátására
KUNHEGYES VÁROS
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választotta meg:
A bizottság tagjai:
Baranya Pálné
kunhegyesi (Szabadság tér 4.) lakos
Kovácsné Lázár Elvira kunhegyesi (Tomaji u. 33/a.) lakos
Munkácsy István
kunhegyesi (Nyár u. 6.) lakos
A bizottság póttagjai:
Benedek Istvánné
Hovanecz István

kunhegyesi (Wesselényi u. 43/a.) lakos
kunhegyesi (Rákóczi F. u. 10-14.) lakos

Egyúttal a képviselőtestület a 187/2010.(VIII.09.) és a 25/2014.(II.20.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1. Baranya Pálné 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 4.
2. Kovácsné Lázár Elvira 5340 Kunhegyes, Tomaji u. 33/a.
3. Munkácsy István 5340 Kunhegyes, Nyár u. 6.
4. Benedek Istvánné 5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 43/a.
5. Hovanecz István 5340 Kunhegyes, Rákóczi F. u. 10-14.
6. Képviselőtestület tagjai
7. Szabó András polgármester
8. Dr. Pénzes Tímea jegyző
9. Barta Ferenc aljegyző
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Kunhegyes Városért Közalapítvány 2014. év II. negyedévi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja Szabó József csoportvezető részletesen beszámolt a
II. negyedéves tevékenységről. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a tájékoztatót egyhangúan nyolc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

179/2014.(VIII.28.) Kt. határozat,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2014. 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
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
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 15 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző
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