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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. december 18-án
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, 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,
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella
vezető-főtanácsos, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető,
Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Kis-Vén Erika az Oktatási,
Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság
tagja tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megkéri Vincze László alpolgármestert vezesse le a képviselőtestület ülését.
Vincze László alpolgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 05 perckor 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.
Vincze László alpolgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Nagy Kálmán elmondja, lelkészként nagyon sok munkája kötődik a református temetőben
lévő ravatalozóhoz. A ravatalozó sajnos az elmúlt időszakban nagyon rossz állapotba került. Tudja, hogy bérlője van a ravatalozónak, emlékezete szerint 1998. óta a helyi temetkezési vállalkozás bérli. Már kívülről is olyan jelek látszanak, amelyek riasztanak. Vannak
azok az esőköpő bádog csatornák, amik mállanak szét, illetve maga a lábazat, amely a külső képét meghatározza a ravatalozónak mállik szét, vasbetonból van csinálva, de omlik
lefelé. Ami ennél talán ijesztőbb, látni nem látszik, hogy a ravatalozó két bejáratánál állandóan elfolyik a víz és nem kifelé folyik, hanem az alá a betonlap alá, amely ott van a teme3

tőnél. Nagyobb súlyú ember, mint ő is, nem mer megállni rajta. Olyan szinten dübörög
maga a beton, kimosta a víz. Kéri, hogy a helyi vállalkozóval polgármester úr vagy az illetékesek vegyék fel a kapcsolatot. Azt gondolja, hogy halaszthatatlan dolog volna valamit
csinálni.
Magyar György meghívja a Karácsonyi csillagok rendezvényre, amely évek óta Kunhegyes amatőr alkotóművészeinek a kiállítása, illetve a Pátria Menjünk együtt Betlehembe
című műsorára szeretné meghívni a jelenlévőket. A rendezvényre a Református Egyházközség 40 db széket biztosítana, amihez kérné a közalapítvány dolgozóinak a segítségét,
hogy holnap segítsenek az oda majd a visszaszállításban is.
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólásokat. Nagy Kálmán felvetésére
reflektál, érzik, hogy indokolt, a bérlővel le fognak ülni megbeszélni illetve Barta Jenő
kollégával felméretik, milyen beavatkozás szükséges, készítsen egy tájékoztató költségvetést is erről. Ennek ismeretében meglátják, hogy mit tudnak tenni, de mindenképpen intézkedni fognak. Magyar György kérését megerősíteni tudja, a székek tekintetében természetesen segíteni fognak. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Interpelláció hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban szereplő
napirendi pontok megtárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester 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.
Vincze László alpolgármester 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
272/2014.(XII.18.) Kt. határozat
a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben
tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
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A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés 2015. június 30ig történő meghosszabbításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó
4. Metzinger Ferenc a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint a Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló
pályázat eredményéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester 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.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, ebben a napirendben nem a főzési alapanyagok, hanem a konyha szakmai, technikai létszám lehetőségei a szociális étkeztetésben,
című fejezetben egy fokozatos, de folyamatos romlást tapasztal. Pillanatnyilag ott tartanak,
hogy néha már ő is gasztronómiai tehetségnek számít, az ott lévő szakácsokhoz képest, ami
rájuk nézve nem túl hízelgő. Mert ő viszonylag kevés dolgot szokott elővezetni, de náluk is
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nagyon gyakorta fordul elő, hogy végül nem az lesz belőle, aminek indult. Ebben a műfajban valamilyen törzsgárda tagságot jó lenne mégis hirdetni, ami azt jelenti, hogy az emberek foglalkoztatási cserélődése az a konyha személyzete körében egy plafon mondjuk 3035 százalékos. És mindenhol van egy olyan csapat, aki kb. egy paprikás krumpli mértékéig
alkalmas. Tehát pillanatnyilag úgy érzékeli, hogy azt a fajta mennyiséget, amit megfőznek,
bőven elégségesnek ítéli a közvélemény, az ellátottak, azt a fajta minőséget viszont napi
kritikával illetik. Ebben a tekintetben a szakács vonal erősítését javasolja, mert nem közömbös, hogy az a lakosság kör mennyire elégedett a konyhai teljesítménnyel és együttműködési készséggel, sajnos az is gyakran hiányzik.
Szabó András polgármester elmondja, hogy van egy olyan tendencia, hogy nagyon sok
szakácsot kineveltek már, és a vállalkozók elviszik. Természetesen mindent megtesznek
azért, hogy az ellátottak a minőséggel meg legyenek elégedve.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
273/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva
a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést kötni 2015. január 01. napjától
2015. december 31. napjáig terjedő, egy éves határozott időtartamra élelmiszer és főzési
alapanyag beszállítás tárgyában:
1. rész: Sertéshús és marhahús, felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari termékek,
szalámik
Beszállító neve és székhelye: NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.)
2. rész: Baromfi hús
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
3. rész: Kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari készítmény
Beszállító neve és székhelye: SZÖLÖSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke út
6.)
4. rész: Tejtermék
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
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5. rész: Mirelitáruk
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
6. rész: Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőttek
Beszállító neve és székhelye: BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
7. rész: Zöldség – gyümölcs, tojás
Beszállító neve és székhelye: OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u
18/a.)
8. rész: Cukrászati termékek:
Beszállító neve és székhelye: Vikilock Kft. (1035 Budapest, Vörösvári út 8/22)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szállítási szerződések aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.)
9. BAROMFIUDVAR 2002 KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
10. SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke u. 6.)
11. SZOLNOKTEJ’ 98 KFT. (5000 Szolnok, Rákóczi u. 50.)
12. OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.)
13. OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.)
14. VIKILOCK Kft. (1035 Budapest, Vörösvári út 8/22)
15. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város 2015. évi kulturális és sportrendezvényeinek tervezetéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
274/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Kunhegyes város 2015. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2015. évre tervezett
kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet tartalmát a mellékelt formában előzetesen
j ó v á h a g y j a.
2. A Képviselőtestület a programfüzet önkormányzati programjainak végleges
tartalmát Kunhegyes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendeletében tervezi, és a 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretszámokkal fogadja el.
Erről értesülnek:
1.
Szabó András polgármester
2.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3.
Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
4.
Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5.
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot,
azzal a kiegészítéssel, hogy a Jász-Kun Emléknap 270. évfordulójára tekintettel az egyez-
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tetéseket követően a betervezett költségkeret növelhető legyen úgy, hogy a teljes 2015.
évre tervezett költségkeret tartható legyen.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
275/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek
költségvetés-tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015. év I. félévi rendezvények megvalósítására 1 527 000 Ft-ot, azaz egymillió-ötszázhuszonhét forintot a városi
költségvetés-tervezetében
j ó v á h a g y j a.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestületi
ülésen áttekinti a 2015. I. félévben megvalósult kulturális és sport rendezvények költségfelhasználást.
Felelős: Földi Zsuzsanna
Határidő: 2015. augusztus 30.
3. A Jász-Kun Emléknap 270. évfordulójára tekintettel az egyeztetéseket követően a betervezett költségkeret növelhető úgy, hogy a teljes 2015. évre tervezett költségkeret tartható legyen.
Erről értesülnek:
1./ Szabó András polgármester
2./ Dr. Pénzes Tímea jegyző
3./ Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5./ Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
6./ Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2015. I. félévi
munkaprogramjára
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban. Kiegészítésképpen elmondja, hogy bizonyos határidők betartása miatt van
amikor kedden, van amikor csütörtökön kerül majd megtartásra a képviselőtestület ülése.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
276/2014.(XII.18.) Kt. határozat,
a képviselőtestület 2015. év I. félévi 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 2015. év I félévre vonatkozó munkatervét a következők szerint állítsa össze:
1./ Ülés időpontja: 2014. január 27. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. IV. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
2./ Javaslat a Kunhegyesi Szent István Termálfürdő 2015. évi szezonra vonatkozó
belépőjegyáraira
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

2./ Ülés időpontja: 2014. február 12. (csütörtök) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Megtárgyalja: képviselőtestület valamennyi munkabizottsága
érdekképviseleti szervek
2./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
3./ Előterjesztés a 2015/2016-os tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának,
valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
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Előterjesztő:
Véleményezi:

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság

4./ Beszámoló a 2014. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
5./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

3./ Ülés időpontja: 2014. március 05. (csütörtök) 15.00 óra
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

4./ Ülés időpontja: 2014. március 24. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában, javaslat
a további feladatokra
Előadó:
Karcag város rendőrkapitánya
2./ Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok
3./ Előterjesztés a helyi sport támogatására elkülönített keret felosztására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
4./ Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014.
évi szakmai munkájáról
Előterjesztő:
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
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4./ Előterjesztés a szociális ellátások térítési díjairól
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági, Szociális és
Sport Bizottság
5./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

4./ Ülés időpontja: 2014. április 28. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Barta Ferenc aljegyző
4./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. I. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
5./ Javaslat időszerű feladatok megoldására.
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

5./ Ülés időpontja: 2014. május 26. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Imre Péter a kuratórium elnöke
2./ Tájékoztató a település szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Gondozási Központ
Aljegyző
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság

12

4./ Javaslat a 2015/2016. tanévben indítandó óvodai csoportok létszámáról
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
5./ Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
6./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Z-1./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság

6./ Ülés időpontja: 2014. június 23. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi II.
félévi munkatervének megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2./ Javaslat a 2015. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények
költségvetés-tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság
3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje:
- a képviselőtestületi ülést megelőző 10. 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
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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

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok meghatározására
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
277/2014.(XII.18.) Kt. határozat
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2015. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg:
I. ÁTFOGÓ CÉLOK:
1.

Jó szervezési és alapos előkészítő munkával továbbra is biztosítani kell a
képviselőtestület, valamint a bizottságok törvényes, eredményes és hatékony
tevékenységét, melynek érdekében határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére el kell juttatni a döntéshozatalokhoz szükséges dokumentumokat
elsősorban digitális úton.

2.

Határidőre elő kell készíteni a bizottságok és a képviselő-testület 2015. évi
feladatait és célkitűzéseit tartalmazó munkatervi javaslatát. A munkatervben
foglaltak végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

3.

A nemzeti ünnepeink, városi rendezvényeink, illetve más önkormányzati
rendezvényeink előkészítése, színvonalas és méltó lebonyolítása és azon történő részvétel.
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4.

A pénzügyi működés területén 2015. évben is elsődleges legyen a költségvetés végrehajtása során a költségvetési keretek betartása, a szabályszerűség
biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági szempontok figyelembe vételével.

5.

Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok
csökkentése. A behajtások hatékonyságának növelése.

6.

Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében a likviditási
helyzet folyamatos elemzése és szükség szerint soron kívüli előrejelzés.

7.

Az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák folyamatos egyeztetése. Az éves beszámoló határidőre történő elkészítése. Közreműködés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével. A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése,
újabb bevételi források feltárása, a költségvetés kiadási előirányzatainak betartása. A költségvetési rendeletben a fejlesztések és felújítások végrehajtása a beruházási terv szerint történjen, a prioritások meghatározásával.

8.

Az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának ellenőrzése
során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint
a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet kell vizsgálni.

9.

A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.

10. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező
továbbképzéseken való részvétel.
11. Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás és a menedzsment
szemléletű városüzemeltetés megvalósítása.
12. Pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása
költségtakarékos és jogszerű megvalósítása.
II. TEVÉKENYSÉGI ÉS FUNKCIONÁLIS CÉLOK:
Kiemelt célok:
•

A település gazdasági fejlődésének ösztönzése érdekében a vállalkozásélénkítés és
a lakosság foglalkoztatási helyzetének további javítása, a foglalkoztatás kiemelt
kezelése, szervezése, különös tekintettel a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekre.

•

Tovább kell ápolni a testvérvárosi és egyéb kapcsolatokat, és fel kell tárni az ebben rejlő gazdasági, turisztikai, sport és kulturális lehetőségeket a város egészére
vonatkozóan.
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•

Erősíteni kell a város körzetközponti/járásszékhelyi szerepét koordinációs szerepkörben tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások és bemutatók szervezésével.

•

A városi portált (www.kunhegyes.hu) folyamatosan friss információkkal kell feltölteni, a civil szervezetek és a vállalkozások megjelenése érdekében új rovatokat
kell létrehozni. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
és terjesztéséhez való jog érvényesülését elő kell segíteni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva.

•

A kulturális, sport, turisztikai kiadványokat a költségvetésben jóváhagyott keretek
között kell megjelentetni az e célra biztosított pályázati források maximális kihasználásával.

•

Gondoskodni kell a szociális ellátó rendszer működtetéséhez szükséges feltételek
biztosításáról, illetve az önkormányzat részére kötelező új ellátási formák megteremtéséről. Biztosítani kell a gyermekek jogainak minél teljesebb érvényesülését a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszeren belül.

•

A testnevelés és a sport helyi rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, járuljon hozzá a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, valamint a szabadidő hasznos
eltöltéséhez, bevonva a város sportéletébe az újonnan épülő és épült létesítményeket.

•

Továbbra is cél a lakosság tájékoztatása, felvilágosítása eszközeinek erősítése, hatékonyabbá tétele, a lakosság bevonása a feladatok meghatározásába és végrehajtásába. Elő kell segíteni a lakosság részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységekben, illetve támogatni kell a polgárok ilyen irányú kezdeményezéseit,
a lakosság környezettudatos magatartásának kialakítását, kiemelt figyelemmel az
ifjúság nevelésére.

•

Az önkormányzat által elfogadott programokban, koncepciókban meghatározott,
valamint az éves költségvetésben jóváhagyott felújítási, fejlesztési, üzemeltetési
feladatokat határidőre, hatékonyan, költségtakarékosan és jó minőségben kell
megvalósítani.

•

Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon kezelésére és hasznosítására, valamint nyilvántartására.

•

Az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” felhívásra benyújtott
„Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP -1.A.5 felhívás alapján” című,
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosító számú pályázat tapasztalatainak hasznosítása és lehetőleg a II. ütemben történő részvétel elősegítése.

•

A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és fokozottan érvényesüljön a lakosságbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyintézési
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határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a lehetőségekhez képest az eljárások
egyszerűsítése. A jogszabályból eredő új feladatellátások kapcsán az új eljárásrend mielőbbi elsajátítása. Kiemelendő továbbá, hogy javítani kell a szervezeti
egységek közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése céljából.
•

A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai
továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtésére.

•

A jövőben is biztosítani kell a helyi közszolgáltatások jó színvonalának megtartását, lehetőségek szerinti minőségi javítását a közszolgáltatásokat igénybe vevő
polgárok megelégedettségére.

III. A Képviselő-testület felkéri Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására
intézkedjen.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
IV. A Képviselő-testület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a jegyző 2015. évi
teljesítménykövetelményeit 1./ pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Képviselőtestület tagjai
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, köztisztviselői

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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278/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2015. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkatervének elfogadására
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot,
két dolgot kiemelve a 2015-ben megvalósítandó feladatok a költségvetés függvényében
kerüljenek megvalósításra, és a felsőfokú végzettségű dolgozók tovább foglalkoztatását is
támogatta.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
279/2014.(XII.18.) Kt. határozat
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2015. évi munkatervének elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzatának az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 17/2009.
(IX.16.) rendelettel módosított 18/2006. (VII. 27.) számú rendelete 10. § (2)
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bekezdés a) pontja, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdése b) pontja értelmében az önkormányzat a fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkatervét a
mellékelt formában
j ó v á ha g y j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
8. Földi Zsuzsanna vezető- tanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Gazdasági Program elkészítéséhez
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a Gazdasági Program elkészítését törvény írja elő,
ennek elkészítéséhez szakmai segítségre van szükség. A határozati javaslatban olvasható
három cégtől kérnek ajánlatot az elkészítésre. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
280/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Gazdasági Program elkészítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Gazdasági Program
elkészítésére az alábbi cégektől kér ajánlatot:
1. Opus Team Kft. Virágh Péter1138 Budapest Meder u. 8/b
viragh.peter@opusteam.hu
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2. Egberstone Kft. Struba Péter 1054 Budapest Podmaniczky tér 4. 2/19.
egberstone11@gmail.com
3. Agenda Hungary Kft. Huszti Gábor 4024 Debrecen Blaháné u. 4. 1/3.
agenda.hungary@gmail.com
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

9/1. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Local Agenda 21 Program elkészítéséhez
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a program elkészítésére a határozati javaslatban
olvasható három cégtől kérnek ajánlatot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
281/2014.(XII.18.) Kt. határozat
a Local Agenda 21 Program elkészítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Local Agenda 21
Program elkészítésére az alábbi cégektől kér ajánlatot:
1. JBM Team Bt. Joó Szabolcs
jbmbt2002@gmail.com

4028 Debrecen Nyíl u. 46.

2. Régió 99 Tanácsadó Bt. Szőke Barbara 4032 Debrecen Károli Gáspár
12/2.
szokebarbara@gmail.com
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3. Solino Bt. Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Harmat u. 4.
berencsi@solino.hu
Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

9/2. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Czupp Pál tulajdonát képező „Kunsági kiállítóház” Települési értéktárba történő felvételéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
282/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Czupp Pál tulajdonát képező „Kunsági kiállítóház” Települési értéktárba történő felvételéről
1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint a Települési értéktárba felveszi a Czupp Pál
tulajdonát képező „Kunsági kiállítóház”-at.

2.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szentpéteriné
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Lévai Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatóját, hogy a javaslatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár
Bizottság részére küldje meg.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

9/3. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjra történő felterjesztésre
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
283/2014.(XII.18.) Kt. határozat
javaslat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjra történő felterjesztésre
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye kitüntető díjainak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló többször módosított 17/1997. (XII.31.) rendeletében foglaltak alapján
SZENTPÉTERINÉ LÉVAI MÁRIA
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója részére,
a kulturális életben hosszú ideje végzett szervező tevékenysége, illetve a népmű-
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vészeti hagyományok ápolása elismeréseként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közművelődési Díj adományozását
javasolja.
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

9/4. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés
Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás alapján” című projekthez kapcsolódó „Tudásmegosztás Összefoglaló” című dokumentum elfogadásához
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
284/2014.(XII.18.) Kt. határozat
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az
ÁROP-1.A.5 felhívás alapján" című projekthez kapcsolódó „Tudásmegosztás Összefoglaló” című dokumentum elfogadásáról
Kunhegyes
Város
Önkormányzata
az
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0050
azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés Kunhegyesen az ÁROP-1.A.5 felhívás
alapján" című projekt megvalósulásához szükséges „Tudásmegosztás Összefoglaló”-ot a mellékletben csatolt formában elfogadja
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1./ A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

9/5. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és
kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, a Kbt. 22. § (5) bekezdésére tekintettel név szerinti szavazás szükséges ehhez a napirendi ponthoz. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, név szerint szavazzanak
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szabó András szavazata Igen
Nagy Kálmán szavazata Igen
Magyar György szavazata Igen
Metzinger Ferenc szavazata Igen
Dr. Nagy Levente szavazata Igen
Madarasi Imre szavazata Igen
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna szavazata Igen
Somodi József szavazata Igen
Vincze László szavazata Igen
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
285/2014.(XII.18.) Kt. határozat
a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes
vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú Projekt tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA Könyv feltételei szerint” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási szerződés
a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú "Kunhegyes vízminőség javítás
és vízbázis fejlesztés” tárgyú EU támogatással megvalósítani tervezett Projekt
tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan, FIDIC SÁRGA
Könyv feltételei szerint” tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, a 2011. évi CVIII.
törvény (továbbiakban Kbt.) harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
eredményéről az alábbi döntést hozza:
- a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.) Ajánlattevő ajánlata ÉRVÉNYES tekintettel arra, hogy a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft Ajánlattevő ajánlata teljes körű, az ajánlati felhívásban és dokumentációban,
valamint a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel. Ajánlattevő, a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai alkalmasság szempontjából alkalmas.
- az ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) Ajánlattevő ajánlata
ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 74.§ (2) c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő
az eljárás során előírt ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátotta Ajánlatkérő rendelkezésére
- a Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. .( 8200 Veszprém, Radnóti
tér 2/A.) Ajánlata ÉRVÉNYTELEN a Kbt. 74.§ (1) bek. e) pontja alapján tekintettel
arra, hogy Ajánlattevő, az Ajánlatkérő által megküldött hiánypótlási felhívás ellenére
sem nyújtotta be a hiánypótlás keretében kért, alkalmassági követelményeket alátámasztó dokumentumot(okat) és az AF. V.4) 6./ pontja szerint előírt, folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő ajánlata nem felel meg
az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban maghatározott feltételeknek, Ajánlattevő AF III.2.3) M.1, M.2/a, M.2/b2, M2/b3) pontjai szerinti műszaki-szakmai alkalmassága a benyújtott ajánlata alapján nem állapítható meg egyértelműen
- a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft (1117 Budapest, Budafoki út 72-74.)
Ajánlattevőt az eljárás nyerteseként hirdeti ki és Ajánlatkérő a szerződést a
SADE- Magyarország Mélyépítő Kft Ajánlattevővel, mint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tevő nyertes Ajánlattevővel megköti
1.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szerződés aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kbt. 22. § (5) bekezdésére tekintettel név szerint szavazott és minden képviselő egyhangúan
igen szavazattal elfogadja a határozatban foglaltakat.
Erről értesülnek:
1.
Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út 27.
Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl utca 46.
Sade Magyarország Kft. (1117 Budapest Budafoki út 72-74.)
ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.)
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt.( 8200 Veszprém,
Radnóti tér 2/A.)
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi u. 24.)
Répászky Gabriella vezető főtanácsos

9/6. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és az EON Energiakereskedelmi Kft.
közötti teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés megkötéséről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
286/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Kunhegyes Város Önkormányzata és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. közötti teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított jogkörében eljárva az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel (1051
Budapest Széchenyi István tér 7-8.) szerződést köt a melléklet szerinti szerződéstervezet elfogadásával.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

9/7. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződések megkötéséről a 2014. november 1. – 2015. március 31. időszakra vonatkozó pályázatokhoz
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
287/2014.(XII.18.) Kt. határozat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkötéséről a 2014. november 1 - 2015. március 31. időszakra vonatkozó pályázatokhoz
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja
a 2014. november 1 - 2015. március 31. között a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 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. november 1 - 2015. március 31. között megvalósuló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz
kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. OTP Bank Nyrt. Kunhegyesi Fiókja (Kunhegyes, Szabadság tér 4.)
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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. Irattár

9/8. NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a NAGYKUN-HÚS Kft. által gyártott „Méteres paprikás vastag kolbász” Települési értéktárba történő felvételéről
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György képviselő elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat javaslatot a kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
288/2014.(XII.18.) Kt. határozat
A NAGYKUN-HÚS Kft. által gyártott „Méteres paprikás vastag kolbász” Települési értéktárba történő felvételéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékek
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint a Települési értéktárba felveszi a NAGYKUN-HÚS KFT. által
gyártott „Méteres paprikás vastag kolbász” -t.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szentpéteriné Lévai
Máriát a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóját,
hogy a javaslatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár Bizottság részére küldje
meg.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.

Barta Ferenc aljegyző
Szegedi Sándor ügyvezető (Nagykun Hús Kft.)
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Vincze László alpolgármester további hozzászólás hiányában bejelenti, ezzel a képviselőtestület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését.
A képviselőtestület nyilvános ülését 16 óra 32 perckor bezárja.
Kmf.
Vincze László
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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