Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2015. április 07-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 5.

Rendelet
száma
8/2015.

Rendelet tárgya

Kódszám

az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 14/2006.(V.26.) számú képviselő-testületi
rendeletet módosításáról

D5

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma

Határozat tárgya

58/2015.

a Szabadság tér forgalmi rendjének megváltoztatásáról

59/2015.

A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84.
tagintézményi telephelyének a megszűntetése tárgyú intézményátszervezés véleményezéséről
a Startmunka mintaprogram közvetlen dologi költségei
felhasználására vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásra meghívandó ajánlattevők elfogadására
a Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.) gazdasági társaság munkahelyteremtő
beruházásához szükséges ingatlan bérbeadásáról
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés”
című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében PR és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyú, megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához
a Szol-Medicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.)
bérleti szerződés megkötéséről

60/2015.

61/2015.
62/2015.

63/2015.

Kódszám
Z1
Z1

Z1

D7

A15
D7

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. április 07-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Jenő építési hivatalvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Répászky Gabriella csoportvezető, Szabó István tankerületi igazgató tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket, Szabó István tankerületi igazgató urat és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente képviselő igazoltan van távol. A képviselőtestület nyilvános ülését 15 óra 00 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.
NULLADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Szabadság tér forgalmi rendjének megváltoztatásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot
és egy rendelet tervezetet. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági
ülésen egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat „A” változatát és a rendelet
tervezetet is.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslat „A” változatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
58/2015.(IV.07.) Kt. határozat
a Szabadság tér forgalmi rendjének megváltoztatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt,
hogy a Szabadság tér forgalmi rendjét megváltoztatja az alábbiak szerint:
o

a Szabadság tér, Kossuth iskola, DEKO, Takarékszövetkezet előtti útszakaszán súlykorlátozást vezet be.

1) A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblákat
elhelyezteti:
o

„Súlykorlátozás (5,5 t)” közúti jelzőtábla (KRESZ 38. ábra) a Béke utca, ill.
Szabadság tér (Kossuth iskola, DEKO, Takarékszövetkezet előtti útszakasz)
kereszteződésében a Béke utca felől érkező forgalom számára,

2) A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 35.000 Ft) Kunhegyes Város
Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Szabó András polgármester

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jászkun Volán Zrt. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.
5. Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
6. Metzinger Ferenc a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Barta Jenő építési hivatalvezető
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a rendelet tervezettel kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igen szavazattal a rendeletet
elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV.08.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjének szabályozásáról szóló
14/2006.(V.26.) számú képviselő-testületi rendeletet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84. tagintézményi telephelyének a megszűntetése tárgyú intézményátszervezés véleményezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, hogy az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. 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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59/2015.(IV.07.) Kt. határozat
A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84. tagintézményi telephelyének a megszűntetése tárgyú intézményátszervezés véleményezéséről
1.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §, (4) bekezdésében foglaltak alapján az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi véleményt alkotja:
Egyetért:
• a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
5340 Kunhegyes, Kossuth L. utca 84. tagintézményi telephelyének megszüntetésével.
• a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
hivatalos nevének „Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola”-ra történő módosításával.
• a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
Kossuth Úti Általános Iskolai és Szakiskolai Tagintézménye hivatalos
nevének „Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth Úti Általános Iskolai Tagintézménye”-re történő módosításával.

2.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete véleményét különösen arra alapozza, hogy az intézménynek a Kossuth Lajos utca 84. telephelyen kívüli
feladatellátási helyein ellátott köznevelési feladatai az adott feladatellátási helyeken továbbra is biztonsággal elláthatók.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szükséges teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Start munka mintaprogram közvetlen dologi költségeire vonatkozó
közbeszerzési eljárásra meghívottakról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a közbeszerzési eljárásra a következő ajánlattevők
meghívására tesz javaslatot, Szabó és Fia Kft. Hegyesi Szabó Kft., és a Faragó Bt. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. 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:
60/2015.(IV.07.) Kt. határozat
a Startmunka mintaprogram közvetlen dologi költségei felhasználására vonatkozó hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásra meghívandó ajánlattevők elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § (7) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel a 94 – 100. § rendelkezéseire – árubeszerzés megvalósításához – fenti tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi
ajánlattevőket hívja meg.
-

Szabó és Fia Kft. (5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 79/a. Adószám: 13521877-216)
Hegyesi Szabó Kft. (5340 Kunhegyes, Nyár utca 14. Adószám: 14099780-2-16)
Faragó Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 58. Adószám: 26056465-2-16)

Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Bakos László közbeszerzési szakértő
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
9. Irattár

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés munkahelyteremtő beruházáshoz szükséges ingatlan bérbeadásáról szóló 154/2014.(VII.10.) Kt. határozat módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
61/2015.(IV.07.) Kt. határozat
a Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházásához szükséges ingatlan bérbeadásáról
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. A Képviselőtestület támogatja a Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft.
(4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4., Adószám: 22305004-2-15) gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházási szándékát és a Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező kunhegyesi belterületi
- 2335/7 hrsz-ú ingatlanból igényelt 141,04 m2 nagyságú részt a mellékelt helyszínrajz alapján
egyéb papír- kartontermékek előállítása és más rehabilitációs foglalkoztatás
céljára a fenti bejegyzett cég részére bérbe adja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ingatlan bérleti
díját 1,- Ft/m2 összegben állapítja meg évente egyszeri egyösszegű fizetési
kötelezettséggel, tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság vállalja, hogy az
akkreditáció birtokában legalább 20 főt foglalkoztat.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a bérleti jogviszonyra rendkívüli, 6:348. § (2) szerinti felmondási okot köt ki az alábbiakra:
- amennyiben a foglalkoztatás megvalósítása 2015. augusztus 31. napjáig
nem kezdődik meg;
- amennyiben a megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszám
legalább 20 fő erejéig nem valósul meg;
- amennyiben a Kft. a foglalkoztatást nem vagy nem jelen képviselőtestületi határozatnak megfelelő módon valósítja meg, különös tekintettel a
munkahelyteremtésre.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos teendők elvégzésére, a
bérleti szerződés aláírására.
5. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 154/2014.(VII.10.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Televény Könnyűipari Szociális Szövetkezet (5233 Tiszagyenda, Petőfi Sándor u.
25., e-mail: szocszov01@gmail.com)
5. Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Irattár

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás” című pályázathoz kapcsolódó PR szerződés 1. számú módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
62/2015.(IV.07.) Kt. határozat
a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosítószámú projekt keretében PR és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyú, megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
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1. A „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében PR és tájékoztatási
feladatok ellátása tárgyú, megbízási szerződés 1. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szerződésmódosítás aláírására és a szükséges feladatok elvégzésére.
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 csoportvezető
6. Szféra-Tisza Kulturális Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Damjanich J. u. 1.)
7. Répászky Gabriella csoportvezető

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Szol-Mecicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.) bérleti szerződés
megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
63/2015.(IV.07.) Kt. határozat
a Szol-Medicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a.) bérleti szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának 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
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bérbe adja
a Szol-Medicina Kft.-nek a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező,
Kunhegyes, Dózsa György utca 4. szám alatti épület ügyeleti rendelőjét 10.000,Ft + ÁFA összegért egy alkalomra, várhatóan 2015. április 21. 8 – 12.00 óráig.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szol-Medicina Kft.-vel (5000 Szolnok, Rózsa u. 6/a. medinos2001@gmail.com
Sallai Mária részére
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

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 05 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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