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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2014. november 27-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 24.
Rendelet
száma
13/2014.
14/2014.
15/2014.
16/2014.

Rendelet tárgya

Kódszám

az építményadóról szóló 19/2011. (IX. 14.) rendelet módosításáról
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004. (VII.
16.) rendelet módosításáról
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004. (VII. 16.) rendelet
módosításáról
a talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII. 16.) rendelet módosításáról

E1
E3
E5
G4

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
243/2014.
244/2014.
245/2014.
246/2014.
247/2014.
248/2014.

Határozat tárgya

Kódszám

a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg
gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
a 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és
leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
2015. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi helytörténeti füzetek következő száma kiadásának támogatásáról
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulással együttműködési megállapodás megkötéséről

K6
Z1
Z1
Z1
Z1
Z1

249/2014.

a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a Kunhegyesi
Mikro-térségi Szociális Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
250/2014.
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
251/2014.
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
252/2014.
a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködési megállapodás megkötéséről
253/2014.
a Magyar Szocialista Párt Kunhegyesi Városi Szervezete
bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
254/2014.
az Országos Mentőszolgálattal helyiségbérleti szerződés
megkötéséről
255/2014.
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. törzstőke leszállításáról
256/2014.
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól
257/2014.
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. működésének a
2013. évi V. törvény új Ptk. szerinti jogharmonizációjáról
258/2014.
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. egységes szerkezetben módosított Alapító Okiratának elfogadásáról
259/2014.
Kunhegyes, Arany János utca 12. (264 hrsz.) alatti belterületi ingatlan értékesítéséről
260/2014. az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
(2360 Gyál, Patak u. 5.) opciós szerződésének a hosszabbításáról
261/2014.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, 2014.
december 1-től, 2015. február 28-ig terjedő időszakban
megvalósuló közfoglalkoztatásra pályázat benyújtásáról
262/2014.
a kunhegyesi 0958/15. hrsz külterületi szántó művelési
ágú terület eladásához történő hozzájárulásról
263/2014.
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 40. szám (2276
hrsz.) alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos kérelméről
264/2014.
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
265/2014.
Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére
Mikulás csomagok vásárlásához nyújtott támogatásról
266/2014.
a Szuper Beton Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.) 3303/10. hrsz. számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés szerinti visszavásárlási
jog érvényességi határidejének a meghosszabbításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. november 27-én
megtartott soron következő 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, 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,
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston
Lívia járási hivatalvezető, Szirmai József, Fábián-Major Anikó
óvodavezető, Vincze Lászlóné intézményvezető, Suki Lászlóné
Kunhegyes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános
ülését 15 óra 15 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Nagy Kálmán elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen a képviselőtestület határozatot
hozott arról, hogy a Kárpátaljai magyarok megsegítésére 50.000 Ft-ot adományoz. A Szeretetszolgálathoz ment el közvetlenül ez a pénz. Ezzel együtt 486.000,- Ft-ot tudtak összegyűjteni, közel 500.000,- Ft-ot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalását.
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0/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosításáról
(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 elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, azzal a módosítással,
hogy a rendeletben a 3.§ helyett 2.§ szerepeljen.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
az építményadóról szóló 19/2011.(IX.14.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

0/2. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.(VII.16.) rendelet
módosításáról
(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 elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.(VII.16.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

0/3. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet módosításáról
(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 elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004.(VII.16.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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0/4. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról
(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 elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet
a talajterhelési díjról szóló 51/2004.(XII.16.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
(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 az AGROMIX 2002. Kft. ajánlatát támogatta.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
243/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociálisan rászorulók
részére tűzifa biztosítására bekért árajánlatok elbírálása során – az összességében
legjobb ajánlatot adó - az AGROMIX 2002 Kft. (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz., adószáma:12921786-2-16) által benyújtott, bruttó
999.000 forint összeget tartalmazó ajánlatot fogadja el, amely összegért 37 tonna
tekézett tűzifa kerül beszerzésre.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az AGROMIX 2002. Kft.-től történő beszerzéssel és a kiosztással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
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 ügyintéző

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
(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 a Vegyesker 2000. Bt. ajánlatát támogatta.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
244/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi
csomag beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város 65 év feletti lakosainak, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeknek a karácsonyi ajándékcsomag beszerzése tárgyában az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó
Vegyesker 2000 Bt.-vel köt szerződést (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 44.,
adószáma: 20718761-2-16, képviseli: Jákó Gábor), bruttó 2700,- Forint/csomag egységáron.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a megrendeléshez és a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
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 ügyintéző
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére
benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a FLUXUS 2000 Bt. adta
780.280,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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245/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a 2014. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában biztosított jogkörében
eljárva a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésével a FLUXUS
2000 Bt. (5000 Szolnok, Benedek Elek út 1/C.) gazdasági társaságot bízza meg,
bruttó 780.280.- Forint összegben.
2. A feladatellátás költséget Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése terhére vállalja.
3. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez az E-ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
fentiekkel kapcsolatos és az ahhoz szükséges teendők ellátására, dokumentumok
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2015. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről
(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 határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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246/2014.(XI.27.) Kt. határozat
2015. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 13.§ (1) 7.
pontjában foglalt jogkörében eljárva a 2015. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium tartalmát a szerkesztőbizottság ajánlása alapján
jóváhagyja.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Komáromi László felelős szerkesztő
5. Víg Márta szerkesztő
6. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor Úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi Helytörténeti füzetek következő száma kiadásának támogatásáról
(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 100.000,- Ft-tal javasolja támogatni a kiadvány megjelentetését.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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247/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi
helytörténeti füzetek következő száma kiadásának támogatásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor úti Óvoda 40
éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi Helytörténeti füzetek következő
számának kiadását 100.000,- Ft összegű hozzájárulással támogatja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 100.000,- Ft összegű támogatást a 2015.
évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert – az Önkormányzat
által egyes jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és
magánszemélyek részére nyújtott támogatások pénzügyi elszámolása rendjéről
szóló – 20/2005. (VII.13.) rendelet szerinti támogatási szerződés megkötésére,
és a támogatás folyósítására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesiek Baráti Köre
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális társulással együttműködési megállapodás megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
248/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulással együttműködési megállapodás megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (1) bekezdés b) pontja, és az (5) bekezdése alapján a Kun11

hegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás és Kunhegyes Város Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodást a csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
3. Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Polgármestere
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Vincze Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
249/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény
közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (4) bekezdése, valamint Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás és Kunhegyes Város Önkormányzata között az Ávr. 10. § (1) bekezdés b)
pontja felhatalmazása szerint kötött megállapodás alapján a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást a csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert és
Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a megállapodás aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
3. Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Polgármestere
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyzője
6. Vincze Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei
közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal és az Óvodai Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
250/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és Kunhegyes Város Óvodai Intézménye közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (4) bekezdése alapján a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye közötti
munkamegosztási megállapodást a csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Jelen megállapodás 2014. november 28-tól hatályos, ezzel egyidejűleg a
229/2006. (X. 10.) Kt. határozat hatályát veszti.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt és Fábián-Major Anikó intézményvezetőt a megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
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4.
5.
6.
7.
8.

Barta Ferenc aljegyzője
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megkéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal és Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
251/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10. § (4) bekezdése alapján a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és a
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény közötti munkamegosztási megállapodást a csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Jelen megállapodás 2014. november 28-tól hatályos, ezzel egyidejűleg a
231/2006. (X. 10.) Kt. határozat hatályát veszti.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt és
Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezetőt a megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
4. Barta Ferenc aljegyzője
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési
megállapodás megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
252/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése felhatalmazása alapján a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal közötti együttműködési
megállapodást a csatolt formában és tartalommal
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
és Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a megállapodás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyzője
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt Kunhegyesi Városi Szervezete bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
(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 elfogadásra javasolja 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
253/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Magyar Szocialista Párt Kunhegyesi Városi Szervezete bérleti szerződésének felülvizsgálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása
alapján, tekintettel a 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (1)–(5) bekezdésére az önkormányzatok tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
kezdeményezi
a Magyar Szocialista Párt Kunhegyesi Városi Szervezetével (5340 Kunhegye,
Ady Endre u. 4.) 2000. május 16-án kelt, 2006. április 3-án kiegészített szerződésben a bérleti díj összegének 220.-Ft/m2/hó+ÁFA-ra módosítását, és az új bérleti díjnak megfelelő átdolgozását 2014. január 1-i hatállyal.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás kezdeményezésére és a szerződés-módosítás MSZP
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetségével (székhely: 5000 Szolnok,
Tófenék út 1-3., adószám: 19215415-1-16, képviselő: Iváncsik Imre elnök) történő aláírására.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a bérleti díj bérlő által történő el nem fogadása esetén hozzájárul a bérleti szerződés felmondásához.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Iváncsik Imre az MSZP Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetségének elnöke
3. Solymári Gabriella a Magyar Szocialista Párt pénzügyi-számviteli vezetője
4. Barta Ferenc aljegyzője
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Országos Mentőszolgálattal helyiségbérleti szerződés megkötéséről
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
254/2014.(XI.27.) Kt. határozat
az Országos Mentőszolgálattal helyiségbérleti szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása alapján, az
önkormányzatok tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet 2.
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
bérbe adja
az Országos Mentőszolgálatnak a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező, Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 43. szám alatti épület meghatározott részét a
csatolt helyiségbérleti szerződés szerint.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert
a helyiségbérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármestere
2. Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyzője
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. alapító okiratának módosítására
(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 egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a törzstőke leszállításáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
255/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. törzstőke leszállításáról
A Szolnoki Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben Cg. 16-09005695 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5340. Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.) alapítója, a Kunhegyes Városi Önkormányzat képviselőtestülete 2014. július 10-én tartott
ülésén 157/2014.(VII.10.) Kt. sz. határozatával döntött a társaság törzstőkéjének leszállításáról.
A törzstőke összege leszállítás előtt: 36.545.000,- Ft, azaz Harminchatmillióötszáznegyvenötezer forint.
A törzstőke összege leszállítás utá 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint.
Kunhegyes Város Önkormányzat alapító tag törzsbetéte a törzstőke leszállítást követően 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint.
A törzstőke leszállítás indoka veszteségrendezés.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:204. §. (1) bekezdése alapján a kft. a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívta a társaság hitelezőit,
hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és
ezen időpontig esedékessé nem vált követleléseik után biztosítékra tarthatnak igényt,
melyet a döntés második közzétételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a
társaság székhelyre címezve írásban jelenthetnek be. A hirdetmény első alkalommal
a Cégközlöny 2014. évi 35. számában 2014. július 31-én, második alkalommal a
Cégközlöny 2014. évi 40. számában 2014. szeptember 4. napján jelent meg.
Az előbbi jogvesztő határidőben hitelező biztosíték adására igényt nem jelentett be a
társaságnál.
Az ügyvezető jogi képviselő útján a törzstőke leszállítását a Ptk. 3:203. §. (1) beknek megfelelően a cégbíróságnak is bejelentette.
A hitelezői igények bejelentésére szabott határidő alatt senki sem jelentett be hitelezői igényt, így biztosíték nyújtására sem volt szükség.
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Ennek megfelelően az alapító a Ptk. 3:206. §. (1) bek. alapján a Kft. alapító okiratát
akként módosítja, hogy a társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
5. Dr. K. Tóth András ügyvéd
6. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozat javaslatot a Felügyelő Bizottság tagjairól, azzal a módosítással, hogy Nagy Lajos
a Kazinczy utca 7. szám alatt lakik, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
256/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól
Kunhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint alapító a Kunhegyesi
Víz- és Csatornamű Kft. felügyelőbizottság tagjainak 2014. november 27. napjától 2019. november 27. napjáig terjedő időre Jóvér István 5340 Kunhegyes, Nyár
utca 29. sz. alatti lakost, Richter Károlyné 5340 Kunhegyes, Hajnal utca 44/a. sz.
alatti lakost és Nagy Lajos 5340 Kunhegyes, Kazinczy utca 7. sz. alatti lakost
választja meg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
5. Felügyelő Bizottság tagjai
6. Dr. K. Tóth András ügyvéd
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozat javaslatot a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. működésének a 2013. évi V.
törvény új Ptk. szerinti jogharmonizációjáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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257/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. működésének a 2013. évi V. törvény új Ptk. szerinti
jogharmonizációjáról
Kunhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Kunhegyesi Víz- és
Csatornamű Kft. alapítója az új Ptk. hatálybalépéséről rendelkező 2013. évi
CLXXVII. tv. 12. § (1) bek. szerint elhatározza, hogy a társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik
tovább, a cég áttér az új Ptk. hatálya alá.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
5. Felügyelő Bizottság tagjai
6. Dr. K. Tóth András ügyvéd
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
határozat javaslatot egységes szerkezetben módosított Alapító Okirat elfogadásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
258/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. egységes szerkezetben módosított Alapító Okiratának elfogadásáról
Kunhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Kunhegyesi Víz- és
Csatornamű Kft. alapítója az alapító okiratot a módosított 21/2006. (V.18.) IM. sz.
rendelet 7. sz. mellékléte szerinti szerződésminta figyelembevételével módosítja
olyképpen, hogy a 2006. évi V. tv. alapján elkészített, s utoljára a 4/2013.(XII.19.)
Kt. határozattal módosított alapító okiratot hatályon kívül helyezi, s elfogadja a
21/2006.(V.18.) IM. sz. rendeletben foglalt szerződésminta alapján szerkesztett
alapító okiratot a melléklet szerint.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kolozsvári Imre ügyvezető igazgató
5. Felügyelő Bizottság tagjai
6. Dr. K. Tóth András ügyvéd
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes, Arany János utca 12. (264. hrsz.) alatti belterületi ingatlan
értékesítéséről
(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 elfogadásra javasolja a terület értékesítését az értékbecslés szerinti
64.200,- Ft értéken.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslat „A” változatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
259/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyes, Arany János utca 12. (264 hrsz.) alatti belterületi ingatlan értékesítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított az
önkormányzat vagyonáról szóló 39/2004.(VII.30.) rendelete 28. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Mészáros Miklós Lajosné (sz.név: Apostol Katalin, szül.: Tiszaroff, 1956.04.30.,
an.: Jobbágy Julianna, SZIG sz.: 215335 SA, személyi azonosító jel: 2-5604300808) Kunhegyes, Arany János utca 14. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg
nem hasznosított, önkormányzati tulajdonban lévő Kunhegyes, Arany János utca
12. (265 hrsz.) megvásárlására vonatkozik
támogatja.
Kunhegyes Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Arany János utca 12. (265
hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Mészáros Miklós Lajosné részére
az értékbecslés szerinti 64.200,- forint összegért értékesíti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Mészáros Miklós Lajosné (5340 Kunhegyes, Arany János utca 14.)

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál,
Patak u. 5.) opciós szerződésének a hosszabbításáról
(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 elfogadásra javasolja az opciós szerződés hosszabbítását.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
260/2014.(XI.27.) Kt. határozat
az AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Patak u. 5.) opciós
szerződésének a hosszabbításáról
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:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az AGRO-LARGO
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Patak utca 5.) gazdasági
társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról
szóló 190/2013.(X.29.) Kt. határozatának 3. pontja az alábbiak szerint módosul.
2. „Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ptk. 6:224 §-a
alapján visszavásárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre:
• amennyiben a beruházás megvalósítása 2015. július 31. napjáig nem kezdődik meg,
• amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi
határozatának megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munkahelyteremtésre
Ennek határideje 2015. július 31. napjáig terjedő időtartam.”
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3. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvételi
szerződés módosításának az aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. AGRO-LARGO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (2360 Gyál, Patak u. 5.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Irattár
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, 2014. december 1-től
2015. február 28-ig terjedő időszakban megvalósuló közfoglalkoztatásra pályázat benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, közfoglalkoztatásra pályáznak, Várhatóan meg kell
előlegezni az első havi személyi juttatást és munkáltatói járulékokat, ami 17.547.000,- Ft,
ahogyan ez az előterjesztésben olvasható.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
261/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, 2014. december 1-től, 2015. február 28ig terjedő időszakban megvalósuló közfoglalkoztatásra pályázat benyújtásáról
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 hoszszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében
eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési
számlájára beszedési megbízás benyújtását – a 2014. december 1- 2015. február 28.
időszakban 200 fő teljes munkaidős segédmunkás foglalkoztatására irányuló
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pályázathoz kapcsolódóan - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul a pályázat keretében
foglalkoztatottak egy havi személyi juttatásainak és munkáltatót terhelő járulékainak
(17.547 ezer Ft) megelőlegezéséhez.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a Hatósági szerződés és a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunhegyesi
Kirendeltsége (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Szabó Ildikó ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Irattár

15/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kunhegyesi 0958/15. hrsz. külterületi szántó művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester javasolja a határozati javaslat „A” változatát fogadják el.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslat „A” változatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
262/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a kunhegyesi 0958/15. hrsz külterületi szántó művelési ágú terület eladásához történő
hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) és a 14. § (4) bekezdéseiben
foglaltak szerint, valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.)
rendelet alapján az alábbiak szerint dönt:
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1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja Dr. Tóthné
Balogh Éva (születési neve: Balogh Éva, an.: Antal Erzsébet, szül.: Karcag,
1969.03.04.) Kunhegyes, Béke utca 12. szám alatti lakos kérelmét, mely az
önkormányzat tulajdonát képező Kunhegyes külterület 0958/15. hrsz. szántó
művelési ágú, 613/16363 tulajdoni illetőség megvásárlására vonatkozik.
2. Az ingatlant az értékbecslés alapján 153.250,- Ft azaz Egyszázötvenháromezerkettőszázötven forint összegért értékesíti.
3. Felhívja Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintézőt, hogy a szerződés a
474/2013.(XII.12.) sz. Kormányrendelet alapján a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtáblájára 60 napra kifüggesztésre kerüljön. Határidő: szerződéskötést
követően azonnal.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. dr. Tóthné Balogh Éva (5340 Kunhegyes, Béke u. 12.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Irattár

15/2. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 40. szám (2276 hrsz.) alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos kérelméről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a gyermekeknek sportudvart szeretnének kialakítani, javasolja, a határozati javaslat fogadják el.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslat „A” változatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
263/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kunhegyes,
Dózsa Gy. u. 40. szám (2276 hrsz.) alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos kérelméről

25

Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 4. § 18. pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint
dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kunhegyes, Dózsa
György u. 40. szám alatti ingatlan hasznosítására irányuló elképzeléseit, mely szerint
a gyerekek részére sportudvar kerüljön kialakításra.
A megvalósításhoz szükséges jogi lépésekre tekintettel a Képviselőtestület
felhatalmazza Szabó András polgármestert a Római Katolikus Egyház illetékes Egri
Főegyházmegyével történő kapcsolatfelvételre és az előzetes tárgyalások
lefolytatására.

Erről értesülnek
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Római Katolikus Egyházközség, Mészáros Ferenc plébános
5. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, Kovácsné
Lázár Elvira igazgató
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
15/3. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
(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 elfogadásra javasolja 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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264/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt
jogkörében eljárva pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
Kunhegyes Város Képviselőtestülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában
Pályázat tárgya:
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez
szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése.
A szerződés időtartama:
Egy év
A szolgáltatás kezdő időpontja:
2015. január 01.
Pályázati feltételek:
A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra. A dokumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail címen szerezhető be.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2014. december 12. (péntek) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2. számú iroda
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Elbírálás határideje:
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes
véleményezése után soron következő képviselőtestületi ülésen.
Érdeklődni lehet:
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2. számú
irodájában.
Telefon: 59/530-500
Kunhegyes Város Önkormányzata
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza Szabó András
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
Erről értesülnek
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.
7.

Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

15/4. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás csomag vásárlásának támogatására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy az előterjesztésben olvasható, hogy 30.000,- Ft támogatást kér a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mikulás csomag készítésére, javasolja, a határozati javaslat fogadják el.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
265/2014.(XI.27.) Kt. határozat
Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Mikulás csomagok vásárlásához
nyújtott támogatásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 30.000,- Ft összegű
támogatást biztosít a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek történő Mikulás csomag
vásárlásához.
Határidő: 2014. december 06.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Suki Lászlóné KRNÖ elnök
4. Suki Julianna KRNÖ elnökhelyettes
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Barta Ferenc aljegyző
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15/5. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Szuper Beton Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.) 3303/10 hrsz. számú ingatlan visszavásárlási jog érvényességi határidejének a meghosszabbításáról
(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 elfogadásra javasolja a határidő meghosszabbítását.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
266/2014.(XI.27.) Kt. határozat
a Szuper Beton Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.)
3303/10. hrsz. számú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés szerinti visszavásárlási jog
érvényességi határidejének a meghosszabbításáról
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:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szuper Beton
Korlátolt Felelősségű Társaság (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.)
munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan megvásárlásáról szóló
9/2014.(I.29.) Kt. határozatának 3. pontja az alábbiak szerint módosul.
2. „3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Ptk. 6:224 §-a
alapján visszavásárlási jog érvényesítését írja elő az alábbi esetekre:
• amennyiben a beruházás megvalósítása 2015. július 31. napjáig nem kezdődik meg,
• amennyiben a Kft. a tervezett beruházást nem vagy nem a képviselőtestületi
határozatának megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a munkahelyteremtésre
Ennek határideje 2015. július 31. napjáig terjedő időtartam.”
3. A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, az adásvételi
szerződés módosításának az aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szuper Beton Kft. (1151 Budapest, Szántóföld utca 1.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Irattár

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 15 óra 32 perckor bezárja.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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