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Kódszám
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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
214/2014.
215/2014.
216/2014.
217/2014.
218/2014.
219/2014.

Határozat tárgya
SZABÓ ANDRÁS polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
önkormányzati bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztásáról
az alpolgármester megválasztására, illetményének és
egyéb juttatásainak megállapítására.
a képviselőtestület 2014. év hátralévő időszakra vonatkozó
munkaprogramjáról
javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjra
történő felterjesztésre
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében”
című projekt megvalósítása során helyettesítési díj maradvány összegének felhasználására irányuló a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban
Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra meghívottak
alkalmasság megállapításáról

Kódszám
B10
Z1
B5
A19
Z1

A15

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. október 21-én
megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos,
Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezetőhelyettes, Jóvér István a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kis-Vén
Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság tagja, Emődi Imre az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja,
Barkóczi József az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Baranya Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke, Munkácsy István a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettese, Suki Julianna a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagja, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
( szóbeli)
Baranya Pálné köszönti a képviselőtestület tagjait és a megjelent érdeklődőket. Mint a
Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről. 2014. október
12-én a helyi önkormányzati választás rendzavarás nélkül eredményesen zajlott le. A szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Iroda lelkiismeretes munkájának köszönhetően, a Helyi Választási Bizottság a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte feladatát. A beérkezett jegyzőkönyvek alapján megállapították a polgármester és képviselő
választás eredményét. A választási bizottság eredményt megállapító döntése ellen fellebbezéssel nem éltek. Ismertetik a polgármester választás eredményét. A névjegyzékben szereplő 6638 választópolgár közül 2465 jelent meg a szavazóhelyiségekben. Érvényes szavazólapok száma 2394. Polgármester jelöltként négy fő indult. Szabó András a Fidesz jelöltjeként 1369 érvényes szavazatot kapott, ez a szavazatok 57,18 százaléka. Pilák Csaba füg2

getlen jelölt 553 érvényes szavazatot kapott, ez a szavazatok 23,1 százaléka. Szathmári
István Zoltánné a Jobbik polgármester jelöltje 360 érvényes szavazatot kapott, ez a szavazatok 15,04 százaléka. Boros József Attila független polgármester jelölt 112 érvényes szavazatot kapott, ez a szavazatok 4,68 százaléka. A polgármester a szavazatok 57,18 százalékával Szabó András lett. Ismerteti az egyéni listás választás eredményét. Érvényes szavazólapok száma 2422. Helyi önkormányzati képviselőjelöltként 26 fő indult. Az eredmények a következők. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna Etelka MSZP képviselője 1257 szavazattal, Magyar György Attila Fidesz képviselőként 1164 szavazatot kapott, Vincze László Sándor Fidesz képviselő 1163 szavazatot kapott, Metzinger Ferenc Fidesz képviselője
988 szavazatot kapott, Dr. Nagy Levente József Jobbik képviselője 966 szavazatot kapott,
Nagy Kálmán Fidesz képviselője 862 szavazatot kapott, Somodi József Tibor Fidesz képviselője 855 szavazatot kapott, Madarasi Imre Fidesz képviselője 763 szavazatot kapott.
További szavazatok alakulása, Simai János független képviselő jelölt 707 szavazatot kapott, Szathmári István Zoltánné Jobbik képviselője 668, Agócsné Sipos Edina független
képviselő jelölt 665, Nagy Tibor Fidesz képviselője 662, Jóvér István Fidesz képviselője
657, Herbály Imre MSZP képviselője 606, Szabó Tamás Gábor MSZP képviselője 569,
Tóth Imre Jobbik képviselője 539, Boldogné Nagy Katalin MSZP képviselője 463, Süveges Zoltán független képviselő jelölt 360, Faragó Erzsébet MSZP képviselője 299, S. Kiss
Rozália MSZP képviselője 271, Dr. Ács Miklós független képviselő jelölt 267, Barát Éva
Bogáta MSZP képviselője 231, Tóth József MSZP képviselője 207, Papp István független
képviselő jelölt 181, Faragó Sándorné független képviselő jelölt 107 és Szabó Zsuzsanna
független képviselő jelölt 101 szavazatot kapott. A megvalósulás öröme töltheti el a jelenlévőket, hisz ez az eredmény az elmúlt évek munkájának a választópolgárok által történt
elismerése. A Helyi Választási Bizottság tagjai és a maga nevében gratulál a megválasztott
polgármesternek és a helyi önkormányzati képviselőknek kíván bölcsességet, kitartást, jó
egészséget a közösségért végzett további munkájukhoz.
Dr. Pénzes Tímea jegyző megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját. Elmondja, most az önkormányzati képviselők eskütételére kerül sor, melyre kéri álljanak föl.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
A képviselőtestület tagjainak eskütétele
( szóbeli )
Dr. Pénzes Tímea jegyző felkéri Baranya Pálné elnök asszonyt az esküvevésre.
Baranya Pálné a Helyi Választási Bizottság elnöke felkéri a jelenlévőket, az eskütétel
idejére álljanak fel. A képviselőket arra kéri, hogy az eskü szövegét előremondás után
mondják utána:
Eskü szövege:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Kunhegyes város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
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Az önkormányzati képviselők eskütételt követően aláírják az esküokmányt.
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
A polgármester eskütétele
(szóbeli)
Dr. Pénzes Tímea jegyző felkéri Baranya Pálnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
eskütételre szólítsa Szabó András polgármestert.
Baranya Pálné a Helyi Választási Bizottság elnök szavai után Szabó András polgármester
az alábbi szövegű esküt teszi le:
„Én, Szabó András becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Kunhegyes város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételt követően Szabó András polgármester az esküokmányt aláírja.
Dr. Pénzes Tímea jegyző gratulál a polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek,
jó munkát kíván nekik. Felkéri Szabó András polgármester urat az ülés további levezetésére.
Szabó András polgármester gratulál a képviselőtestület tagjainak az eskü letétele alkalmából, munkájukhoz erőt, egészséget kíván.
Köszönti a képviselőtestület alakuló ülésén megjelent önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy az alakuló ülésen minden, a 2014. október 12-én
megtartott önkormányzati választásokon Kunhegyes városban megválasztott önkormányzati képviselő megjelent, az ülés határozatképes, azt 15 órakor 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.
Megkéri a jelenlévőket engedjék meg, hogy felolvassa Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter levelét. „Tisztelt Polgármester Úr! Őszinte örömmel értesültem arról, hogy
településének lakói a 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választáson bizalmat
szavaztak Önnek a polgármesteri feladatok ellátására. Engedje meg, hogy ebből az alkalomból gratulációmat és jókívánságaimat fejezzem ki! Kinevezése egyedülálló felelősséget
ró Önre. A következő öt esztendő során alázatos munkával kell bebizonyítania, hogy választóink a legjobb döntést hozták. Céltudatos vezetőként a közösség érdekeinek képviseletén túl, jelentős erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy térségünk továbbra is a megkezdett
társadalmi és gazdasági fejlődés útján haladjon tovább. Ha ebben eredményesek leszünk,
azzal jelentős mértékben hozzájárulunk vidékünk jövőbeni sikereihez és a belénk vetett
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bizalom megerősödéséhez. Kívánom, hogy ennek szellemében lássa el hivatalát, működjön
hatékonyan együtt mindazokkal, akik hazánk gyarapodásáért munkálkodnak. Felelősségteljes megbízatásához ezúton szeretnék sok sikert, kitartást és jó egészséget kívánni!”

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
A polgármester illetményének és egyéb juttatásának megállapítása
(írásbeli)
Szabó András polgármester megkéri Jegyző Asszonyt, hogy tegye meg az előterjesztését.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71.§-a (5) bekezdése alapján kerül megállapításra a polgármester
illetménye. Szabó András polgármester úr választáson történő indulásakor, nyilvántartásba
vételekor jelezte, hogy társadalmi megbízatású polgármesterként kívánta ellátni a feladatot.
Ennek alapján kerül megállapításra az illetménye, melynek összege a törvény által meghatározott bruttó 224.370,- Ft/hó. Ehhez kapcsolódó költségtérítése 33.656 Ft. Kéri a képviselőtestületet az önkormányzati törvény hivatkozott szakaszára való tekintettel az illetmény
megállapítását elfogadni szíveskedjék.
Szabó András polgármester megköszöni jegyző asszony előterjesztését. Miután a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy
szavazzanak.
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye 2014. október 12. napjával bruttó
224.370 Ft/hó legyen, valamint havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű
költségtérítésre legyen jogosult, melynek összege 33.656,- Ft, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal elfogadja a
következő határozatával:
214/2014.(X.21.) Kt. határozat,
SZABÓ ANDRÁS polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (5) bekezdésében foglaltak alapján 2014. október 12. napjától
SZABÓ ANDRÁS
társadalmi megbízatású polgármester
havi illetményét 224.370,- Ft bruttó összegben állapítja meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 71.§ (6)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege 33.656,- Ft.
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Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Magyar Államkincstár
6. Titkárság

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Az önkormányzat bizottságainak megválasztása
(írásbeli)
Szabó András polgármester úgy gondolja az előző ciklusban is jól működtek a bizottságok. Három bizottságot választottak és ennek megfelelően végezték.
Egyeztetéseket követően három munkabizottság létrehozására tesz javaslatot. Elsőként az
Ügyrendi Bizottság létrehozását javasolja. Elnökének Nagy Kálmánt, tagjainak pedig Somodi Józsefet és Dr. Nagy Leventét javasolja megválasztani.
Javasolja, hogy a képviselőtestület hozza létre a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságot 5 fővel. Elnökének javasolja: Metzinger Ferenc önkormányzati képviselőt.
Tagjainak Madarasi Imre és Magyar György önkormányzati képviselőket, valamint nem
képviselő tagjainak Jóvér Istvánt és Richter Károlynét.
Javasolja létrehozni az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságot, amely 7 főből áll. Elnökének javasolja megválasztani Magyar György önkormányzati képviselőt, tagjainak: Nagy Kálmán, Dr. Nagy Levente és Dr.Prágerné Dr.Kádár
Magdolna önkormányzati képviselőket, nem képviselő tagjainak Emődi Imre, Kis-Vén
Erika és Barkóczi József személyeket.
Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a bizottságok létrehozásáról döntsenek. Aki egyetért
az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási,
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság létrehozásával a javasolt
összetételben, az kézfelnyújtással szavazzon
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal elfogadja a
következő határozatával:
215/2014.(X.21.) Kt. határozat,
önkormányzati bizottságok tagjainak és elnökeinek megválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 57 §-ában foglaltak alapján a
következő bizottságokat hozza létre:
Ügyrendi Bizottság:
A bizottság elnöke:
A bizottság tagjai:

Nagy Kálmán
Somodi József
Dr. Nagy Levente

Képviselő
Képviselő
Képviselő
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Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
A bizottság elnöke:
A bizottság tagjai:

Metzinger Ferenc
Madarasi Imre
Magyar György
Jóvér István
Richter Károlyné

Képviselő
Képviselő
Képviselő
Nyár u. 29.
Hajnal u. 44/a.

Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
A bizottság elnöke:
A bizottság tagjai:

Magyar György
Képviselő
Nagy Kálmán
Képviselő
Dr. Nagy Levente
Képviselő
Dr. Prágerné Dr. Ká- Képviselő
dár Magdolna
Emődi Imre
Dózsa Gy. u. 33.
Kis-Vén Erika
Széchenyi u. 32.
Barkóczi József
Lejtő u. 18.

Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Képviselőtestület tagjai
6. Önkormányzati bizottságok tagjai
HATODIK NAPIRENDI PONT
Az önkormányzati bizottságok megválasztott külső tagjainak eskütétele
(szóbeli)
Szabó András polgármester a bizottságok létrehozását követően eskütételre szólítja fel a
bizottságok jelenlévő, nem önkormányzati képviselő tagjait.
Felkéri a jelenlévő bizottsági tagokat, mondják utána az eskü szövegét.
Eskü szövege:
„Én, ………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat a Kunhegyes város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételt követően Jóvér István, Richter Károlyné, Emődi Imre, Kis-Vén Erika és Barkóczi József bizottsági tagok az esküokmányt aláírják.
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Szabó András polgármester gratulál a bizottságok tagjainak az eskü letétele alkalmából,
munkájukhoz erőt, egészséget kíván.
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Az alpolgármester megválasztása és eskütétele
Szabó András polgármester elmondja, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján „a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ”. Az alpolgármester személyére
javaslatot tesz és kezdeményezi Vincze László képviselő úr társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztását.
Az alpolgármester megválasztása az önkormányzati törvény 74. § (1) bekezdése alapján
titkos szavazással történik. A titkos szavazás lebonyolítására az Ügyrendi Bizottságot kéri
fel.
A szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet
Dr. Pénzes Tímea jegyző a szünetet követően felkéri Nagy Kálmánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Nagy Kálmán elnök elmondja, az Ügyrendi Bizottság megállapította, a képviselőtestület
tagjai határozatképes létszámban vannak jelen, a szavazásnak törvényes akadálya nem volt.
Szavazóként megjelent önkormányzati képviselő kilenc fő. Érvénytelen szavazólap nem
volt, érvényes szavazólapok száma kilenc.
Az érvényes szavazatok alapján Vincze László személyére kilencen igennel szavaztak.
Kunhegyes Város Alpolgármestere megbízatása feltétele, hogy a jelölt a megválasztott
önkormányzati képviselők több, mint felének támogató szavazatát elnyerje, ennek megfelelően a megválasztott alpolgármester: Vincze László (Kunhegyes, Kölcsey u. 12/a.).
Dr. Pénzes Tímea jegyző felkéri Szabó András polgármester urat Vincze László megválasztott alpolgármester felesketésére.
Szabó András polgármester gratulál a megválasztott alpolgármesternek és felkéri, mondja
utána az eskü szövegét.
Eskü szövege:
„Én, Vincze László becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Kunhegyes város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”
Az eskütételt követően Vincze László alpolgármester az esküokmányt aláírja.
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Vincze László alpolgármester megköszöni a bizalmat, esküjéhez híven a legjobb tudása
szerint fogja munkáját végezni.
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az alpolgármester tiszteletdíját a polgármesteri tiszteletdíj 90 %-ában javasolja megállapítani, melynek összege
bruttó 201.900,- Ft/hó. Havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 30.285,- Ft.
Ezt követően kéri a képviselőtestület tagjait, hogy határozatukkal erősítsék meg a titkos
szavazás eredményét is.
Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester illetménye 2014. október 12. napjától bruttó
201.900 Ft/hó legyen, valamint havonta tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű
költségtérítésre legyen jogosult, melynek összege 30.285,- Ft, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot kilenc igenlő szavazattal elfogadja a
következő határozatával:
216/2014.(X.21.) Kt. határozat,
az alpolgármester megválasztására, illetményének és egyéb juttatásainak megállapítására.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint eljárva 2014. október 21. napjától
VINCZE LÁSZLÓ
önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.
A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját – a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §
(2) bekezdése alapján – a polgármesteri tiszteletdíj 90 %-ában állapítja meg,
melynek összege bruttó 201.900,- Ft/hó.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80.§ (3)
bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege
30.285,- Ft.
Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Vincze László alpolgármester
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Magyar Államkincstár
Titkárság

Szabó András polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági tagok tiszteletdíja
nem változik, a 22/2010.(X.12.) önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, valamint bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerint
kerül megállapításra. A jogszabályi változások miatt szükséges a rendelet módosítása,
melyre a következő ülésre a jegyzőt kéri fel.
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Miután kérdés és vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy a
javaslatot fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúlag, kilenc igenlő szavazattal – minősített többséggel – elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2014. (X.22.)
rendelete
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. év hátralévő
részére szóló munkatervének megállapítására
(írásbeli)
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, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
217/2014.(X.21.) Kt. határozat,
a képviselőtestület 2014. év hátralévő időszakra vonatkozó munkaprogramjáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet
6. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2014. év hátralévő időszakra vonatkozó
munkatervét a következők szerint állítsa össze:
1.)

Időpont:
Helye:

2014. október 30. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és
a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
3. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Fábián Major Anikó intézményvezető
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
4. Tájékoztató az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény és Szakiskola szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Szabó István tankerületi igazgató
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
5. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2014. évi működéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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6. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. év III. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József csoportvezető
7. Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyerekek karácsonyi megajándékozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
8. Előterjesztés a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Köztestületének Elnökségében az önkormányzat képviseletének biztosításáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
9. Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanács üléseire
meghatalmazott képviselő személyéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
10. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
11. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

2.)

Időpont:
Helye:

2014. november 27. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás
árajánlatainak elbírálásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2. Előterjesztés a 2014. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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3.)

Időpont:
Helye:

2014. december 18. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015.
évi I. félévi munkaprogramjára
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok meghatározására
Előterjesztő:
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
4. Javaslat Kunhegyes város 2015. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. félévi kulturális- és
sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

4.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Időpont:
2014. december 18. (csütörtök)
17 óra
Helye:
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagyterme
Napirendi javaslat:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó:
Szabó András polgármester

A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje:
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legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap
bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági
ülést megelőző 5. nap.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Szabó István tankerületi igazgató
6. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjra történő felterjesztésre
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, Czupp Pál fafaragó népi iparművészt javasolja felterjeszteni erre a kitüntetésre. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
218/2014.(X.21.) Kt. határozat,
javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjra történő felterjesztésre

1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Jász-NagykunSzolnok Megye kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának rendjéről
szóló többször módosított 17/1997. (XII.31.) rendeletében foglaltak alapján
CZUPP PÁL
fafaragó, népi iparművész számára, a népművészeti hagyományok ápolása elismeréseként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj adományozását
javasolja.
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2. A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert, hogy a kitüntetési
javaslatot a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke részére
küldje meg.
Erről értesülnek:
1./ Szabó András polgármester
2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző
3./ Barta Ferenc aljegyző
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
5./ Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
11/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében” című projekt megvalósítása során helyettesítési
díj maradvány összegének felhasználására irányuló a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra meghívottak alkalmasság megállapításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés Óvodai Intézmény pályázat megvalósítása során helyettesítési díj maradvány összegének felhasználására irányul. Megkérdezi
van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés és hozzászólás hiányában
kéri, a képviselőtestület tagjait szavazzanak, aki elfogadja, a határozati javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
219/2014.(X.21.) Kt. határozat,
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító számú, „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város
Óvodai Intézményében” című projekt megvalósítása során helyettesítési díj maradvány
összegének felhasználására irányuló a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásra meghívottak alkalmasság megállapításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata az „Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai
Intézményében” című TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 azonosító jelű pályázat helyettesítési díj maradvány összegének felhasználása kapcsán nemzeti eljárásrendben
folytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán az alábbi
döntést hozza:
- az alábbi Ajánlattevők alkalmasak a tárgyalásokon történő részvételre,
- az alábbi Ajánlattevők megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a
dokumentációban meghatározott feltételeknek,
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az alábbi Ajánlattevők szerződés teljesítésére alkalmasak,
az alábbi Ajánlattevők ajánlata érvényes, a kizáró okok hatálya alá nem tartoznak,
Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyalások időpontját az alábbiakban
határozza meg

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Tárgyalás pontos időpontja:
Helyszín:

Mi Óvodánk Kft.
1163 Budapest, Veres Péter út 51.
2014/10/27. nap 10:00-tól – 10:15-ig
Kunhegyes Város Önkormányzata,
Kunhegyes 5340, Szabadság tér 1.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe, székhelye:
Tárgyalás pontos időpontja:
Helyszín:

Fair Play Trade Kft.
1171 Budapest, Lokátor u. 7.
2014/10/27. nap 10:15-tól – 10:30-ig
Kunhegyes Város Önkormányzata,
Kunhegyes 5340, Szabadság tér 1.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
tárgyalások lefolytatására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bakos László közbeszerzési szakértő
6. Fair Play Trade Kft. 1171 Budapest, Lokátor u. 7.
7. Mi Óvodánk Kft. 1163 Budapest, Veres Péter út 51.
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, nagyon széles körű összefogás kezdődött el Magyarországon az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi Államtitkársága kezdeményezte.
Részt vesz ebben a Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat valamint a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt, Kárpátalja
megsegítésére. A Kárpátalján élő magyar lakta területekre szeretnének fűtőanyagot eljuttatni ezek a szervezetek. A baj nagyságát is jelzi, hogy minden jelentősebb segélyszervezet
összefog annak érdekében, hogy a magyar lakta településeken melegedő helyeket tudjanak
kialakítani. A mostani állás szerint úgy néz ki, hogy Kárpátalján és egész Ukrajnában, két
hónapos szénszünet lesz az iskolában, mert nem tudják felfűteni az iskolákat. Nagyon sok
magyar család is olyan helyzetbe került, hogy az elkövetkezendő időszakban, akkor, amikor beköszönt majd a tél, nem lesz fűtési lehetőségük. Hiszen rengeteg kárpátaljai magyar
házban csak gázfűtés van és ismerik a gázszállítási problémákat, ami Magyarországot is
érinti. Ezért ezek a szervezetek arra gyűjtenek jelen pillanatban, hogy minden magyar lakta
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kárpátaljai területen ez elsősorban Beregszász és Ungvári járást érinti, legyenek olyan termek és helységek, ahol melegedőt tudnak kialakítani. Vannak olyan területek ahol már
elkezdték ezeknek a kialakítását. Nem hajléktalanokról van szó, hanem olyan családokról
ahol egyáltalán nem tudnak fűteni a háborús helyzet miatt Ukrajnában és Kárpátalján sem.
A segélyszervezethez csatlakozott a református gyülekezet is. November 9-én 16 órakor
lesz a környékbeli református és nem reformátusok énekkarainak fellépésével egy ökumenikus jótékonysági hangverseny. Tisztelettel kéri a képviselőtestület tagjait, ha mód és lehetőség van magát a várost, hogy csatlakozzon ehhez a jótékonysági felhíváshoz. Ha van
rá anyagi lehetőség, anyagilag támogassa ezt a felhívást. Ami nagy megtiszteltetés, hogy
ezen a vasárnapon november 9-én az ünnepi jótékonysági hangverseny keretében Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Magyar Református püspök fogja az igehirdetés szolgálatát elvégezni. Az adományokat a Református Lelkészi Hivatalba juttathatják el, és a Református
Szeretetszolgálaton keresztül fognak csatlakozni ehhez a felhíváshoz.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Dr. Pénzes Tímea tájékoztatja a jelenlévőket, hgoy a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülése 2014. október 27-én hétfőn kerül megtartásra. Elmondja, hogy az
önkormányzati képviselőknek kiosztásra került két tájékoztató dokumentum, az egyik a
köztartozásmentes adózói adatbázisba felvétel iránti kérelem módjával kapcsolatos, a másik pedig egy módszertani segédlet összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályok alkalmazásával kapcsolatban.
Szabó András polgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők
ülésen való megjelenését.
A képviselőtestület nyilvános ülését 14 óra 45 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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