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a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.) rendelet módosításáról
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004.
(VII.16.) rendelet módosításáról
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száma
64/2015.
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71/2015.

Határozat tárgya

Kódszám

a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. I. negyedévi
tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

C7

Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérleti
szerződésének újrakötéséről
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi
piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 2015. szeptember 1-jétől történő működtetéséről
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72/2015.
73/2015.
74/2015.
75/2015.
76/2015.
77/2015.
78/2015.
79/2015.
80/2015.
81/2015.
82/2015.
83/2015.
84/2015.
85/2015.

a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015.
évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításáról
Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a
Kunhegyesi Polgárőr Egyesület részére a polgárőr
egyenruházaton való viseléshez
A karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további
karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
a Local Agenda Program elkészítése tárgyban kötött Megbízási Szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról
a Local Agenda 21 Program elfogadásáról

Z1
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Z1
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a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás tevékenységéről
a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat NHSZ Tisza
Nonprofit Kft.-ben meglévő 10.000,- Ft-nak megfelelő
üzletrész felajánlásáról
a Városi Bölcsőde Szakmai Programja elfogadására

C2

a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata
elfogadásáról
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről a 2015. április 28. –
2015. augusztus 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat
benyújtásáról
a „Zádor úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi helytörténeti füzetek című kiadványának megjelentetésére nyújtott hozzájárulásról
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Z1
Z1

Z1
A15
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. április 28-án
megtartott soron következő nyilvános 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 és
Somodi József önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Mészáros Orsolya ügyintéző, Répászky Gabriella csoportvezető, Teleki Zoltán kapitányságvezető, Tokai Lajos parancsnok,
Jóvér István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagja, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak valamint
Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket, Teleki Zoltán kapitányságvezető urat, Tokai Lajos parancsnok urat és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése
határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Vincze László 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.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Nagy Kálmán elmondja, a Rákóczi utca és a Gyepszél utca sarkán, ahol a volt kenyérgyár
van nagyon rossz a kilátás. Le kellene metszeni, hogy kilehessen látni. Illetve ott az a sarok
nem került még helyreállításra és ott van egy gödör. A másik dolog az lenne, hogy az elmúlt napokban került birtokbavételre egy játszótér a Kisér utcán. Valószínűleg, ahogy közeledik majd a nyári szünet egyre inkább elfog gyerekekkel népesülni az a terület. Jó lenne,
ha a gyerekek védelme érdekében a Malomnál egy sebességcsökkentő táblát el tudnának
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helyezni. Egy 30-as korlátozó tábla úgy gondolja, valamilyen védelmet jelenthetne. Úgy
gondolja, ezen érdemes lenne gondolkodni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek más felvetése, kérdése.
Kérdés és hozzászólás hiányában, elmondja, hogy a Rákóczi és Gyepszél utca sarkán a fák
metszését elvégzik. Megkéri Szabó József csoportvezetőt, hogy írja fel és hajtsák végre a
feladatot. A szennyvíz és belvíz beruházás során keletkezett problémákat Szabó József és
Emődi Imre felmérték és elkezdődött a hibák kijavítása. A sebességkorlátozó tábla kihelyezésének lehetőségét meg fogják vizsgálni. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
További hozzászólás hiányában kéri, a képviselőtestület tagjait kezdjék el a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a beszámolóban részletesen tájékozódhatnak a
közbiztonság helyzetéről. A rendőrség épületével kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e
valamilyen haladás.
Teleki Zoltán köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy új főkapitányuk Dr. Urbán Zoltán
László rendőrezredes az első munkahetén meglátogatta őket és parancsnoki eligazítást tartott Karcagon, onnan pedig az első útja Kunhegyesre vezetett. Kunhegyesen pedig elsőként
a Rendőrkapitányság épületét tekintette meg, hogy tisztában legyen a viszonyokkal, ezt
követően mentek a járási hivatalvezető asszonyhoz. Úgyhogy főkapitányúr tud róla, és azt
mondta, hogy ezek elfogadhatatlan munkakörülmények, amik itt vannak, úgy gondolja,
hogy lesz változás ebben az ügyben.
Szabó András polgármester köszöni a választ. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, értesítést kaptak, mint építési hatóság, illetve mint
önkormányzat, hogy állandó trafipax kerül kihelyezésre a városban. Ez abban a formában
nem valósult meg. Viszont a városban közszájon forog a dolog, hogy mégis csak van
trafipax. Megkérdezi tud-e erről valamilyen információval szolgálni.
Teleki Zoltán elmondja, hogy a rendőrkapitányság is felszerelésre került azzal a változtatható helyű közúti közlekedési pont sebességmérő berendezéssel. 160 db lett a megyében
szétosztva. Tekintve hogy Kunhegyesen az elmúlt évben a csatornázási munkák kapcsán
egyedül a közlekedésbiztonsági helyzet volt az ami sajnálatos módon több baleset következett be. Talán ez az egy település volt, ahol a saját kollégáink is összetörték az autójukat,
mind a saját, mind a rendőrségi autót. Egyeztetés történt és körülbelül egy hónappal ezelőtt
egy teljes elemzést készített a közlekedésrendészeti alosztályvezető asszonnyal és meghatározta, hogy heti minimum két napban Kunhegyesre kerüljön vezénylésre a trafipax, an4

nak érdekében hogy jelentősen javuljon a közlekedésbiztonsági helyzet, a száguldozásoknak elejét vegyék. Nyilván nem polgárpukkasztó módon, azt kihangsúlyozta, hogy látható
módon legyenek a trafipax, balesetileg reflektált helyeken, nem eldugva. Nem pénzbehajtás a cél, hanem az, hogy a balesetek száma csökkenjen olyan helyeken álljon fel a
trafipax, hogy mindenki tudja, hogy ott trafipax van és ne hajtsanak gyorsan a városban és
ezzel előzzék meg a baleseteket. Ha egyetlen egy ember sem megy bele a trafipaxba és
nem történik baleset, számára az a legnagyobb eredmény.
Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi, hogy az állandó trafipax, ami rögzítésre kerülne
arról van-e valamilyen információ.
Teleki Zoltán elmondja, hogy hallott róla ő is, de ha jól tudja, akkor túl közel lett volna a
behajtó táblához és ezt nem támogatta. Hiszen magánál a tábla után nem várható, hogy
valaki már egyből ötvennel menjen. Úgy tudja, hogy egy másik helyet fognak ennek nézni.
Azt nem tudja, hogy Kunhegyesen belül lesz-e, de azt jelezte, hogy ott nem lenne jó helyen.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy ezek a kihelyezett parkolás gátló kövek, ami
Kunhegyesen népszokás. Jelezte már parancsnok úr is és a helyi újságban is, hogy ezek
balesetveszélyesek és ez közterület, ennek a kihelyezésére egyetlen ingatlan tulajdonos
sem jogosult. Ennek ellenére a beruházásokat követően sok helyre kikerült a kő. Úgy gondolja parancsnok úr ebben együtt fog működni, ahol ilyen történik közösen lépjenek annak
érdekében, hogy ezt a szokást megszüntessék.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása, kérdése a beszámolóhoz. Hozzászólás hiányában, elmondja, régebben
az volt a szokás, hogy ha idegen rendőrök jöttek Kunhegyesre, akkor értesítették az őrsparancsnokot és a polgármestert is. Biztosan ez megengedett, hogy nem kötelező szólni sem
az őrsparancsnoknak, sem a polgármesternek, de azért a mai világban előfordulhat, hogy
valaki rendőrnek öltözik, és igazoltatja a lakókat. Kéri, hogy amennyiben a törvényi szabályozás lehetővé teszi értesítsék, ha idegen rendőrök jönnek a városba.
Teleki Zoltán elmondja, ha készenléti rendőrségtől érkezik idegen eljáró, arról őrsparancsnok úr mindig tud, mert ahová vezényelik őket, az adott őrsön történik meg az eligazítás.
Szabó András polgármester úr megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Magyar György iskola igazgatóként megköszöni őrsparancsnok úrnak azokat a programokat, amelyekben részesülhettek, legyen az pályázat keretében, vagy az iskola rendőre
keretében a rendőrségi munkába nyerhettek betekintést, a gyerekek biztonsága érdekében
tett, közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedéseket.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy van-e arra esély, hogy a járási székhelyek, kapitánysági
székhelyek is legyenek. Tudniillik, biztosan a jelenlévők is tudják, hogy Kunhegyes járás
három rendőrkapitánysághoz tartozik Törökszentmiklós, Tiszafüred és Karcaghoz.
Teleki Zoltán elmondja, hogy egy Belügyminisztériumi rendelet van most a Parlamentben
a kormány előtt, azt hiszi elő is terjesztették, amit ők is megkaptak, ennek már volt véle5

ményezése egy fél évvel ezelőtt. Miszerint a járások illetékességi területéhez kívánják igazítani a rendőrkapitányságok életét és illetékességi területét is. Ennek a hasznát úgy élveznék, hogy nem lenne új rendőrkapitányság Kunhegyesen, csak Karcagon, viszont megkapnák a járás többi települését.
Szabó András polgármester elmondja, hogy csak dicséret hangzott el a beszámolóval és a
rendőrség tevékenységével kapcsolatban. Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolata jó,
reméli, hogy ez a tendencia így marad.
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 beszámolót, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
64/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Karcag Városi
Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város közrendje, közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal
jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
A képviselőtestület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, kiemelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fokozása érdekében kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Teleki Zoltán r. őrnagy, mb. kapitányságvezető
2. Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs r. főhadnagy, őrsparancsnok
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
Teleki Zoltán megköszöni, és úgy gondolja, hogy példaértékű és kiváló a kapcsolat az
önkormányzat illetve a képviselőtestület között. Megköszön minden támogatást, azt az egy
fő adminisztrátort is, aki nekik nagy segítség, akit az önkormányzat biztosít illetve azt,
hogy polgármester úrtól, képviselőtestülettől és jegyző asszonytól nem tud olyat kérni,
amiben nem kapná meg maximálisan a segítséget. Még egyszer köszöni és örül, hogy ilyen
képviselőtestülettel dolgozhat. Az eredmények jó része az önkormányzatot és a képviselőtestületet dicséri, ahogy a közmunkát is leírták, a program nagyon sokat segít a munkájukban. Megköszöni kollégái munkáját, akik a mindennap áldozatkészen dolgoznak.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről
(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 rendelet tervezetet.
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 hét igen és egy tartózkodás szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK 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 elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet, a következő módosítással, hogy
„2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörben,”, így kell szerepelnie.
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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 a bizottság javaslata szerint, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igen szavazattal a rendeletet
elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 19/2011. (IX.14.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NEGYEDIK 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 elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet az előző napirendi ponttál elhangzott módosítással.
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 a bizottság javaslata szerint, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja egyhangúan nyolc igen szavazattal a rendeletet
elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2015. (IV.29.)
önkormányzati rendelet
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 30/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
(írásban csatolva)
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:
65/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben
végzett belső ellenőrzésekről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a költségvetési
szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló
ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
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
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
(írásban csatolva)
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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66/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §
(3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 10/2014. (X.22.) rendelet 5/c.
melléklet 4. pontja alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja
egyúttal a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának megköszöni a 2014.
évben nyújtott munkájukat.
Erről értesülnek:
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző
2. Szabó András polgármester
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. I. negyedévi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, valószínű csak zavaró tényező volt amikor olvasta, hogy a traktor
van amikor zetor van amikor MTZ de együtt soha, és a BOB CAT mint tulajdon. Valószínűleg a tulajdonviszonyok miatt van ez az esetleg félreérthető dolog. Van ahol a gumivásárlásnál MTZ, a másik helyen zetor van említve, üzemeltetésnél zetor van. Tudja, hogy
vannak ezek a traktorok, valószínűleg csak a tulajdon lehet más, csak ezt tisztázni kellene
egy ilyen beszámolóban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző megkérdezi Szabó József csoportvezetőt, hány traktoruk van.
Szabó József válaszol, hogy kettő darab traktor van, az egyik zetor, a másik MTZ típusú és
a BOB CAT az pedig egy rakodógép.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
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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67/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
2015. év I. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
(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 pályázat kiírását.
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
68/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.)
önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot
ír ki. A pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó májusi számában és a www.kunhegyes.hu honlapon:
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„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű, telephelyű, legalább két éve működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak
megfelelő civil szervezet, amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett
tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés),
- a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
- a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
- a saját erő összegét,
- a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után
hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok
nem támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2016. január
15-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
2015. május 22. (péntek) 12 óráig lehet benyújtani.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell.
A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap
tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell
a pályázathoz”
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
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5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(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 bérleti szerződés megkötését.
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
69/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3.
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 3233. §-ában biztosított jogkörében eljárva.
Doma István egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.) a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok
(431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az
alábbi feltételekkel elfogadja:
-

A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2015. május 01.
A bérleti jogviszony vége: 2016. április 30.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó azaz: Huszonötezer 00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
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
7. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.)
TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(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 bérleti szerződés megkötését.
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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
70/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2.
sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 3233. §-ában biztosított jogkörében eljárva.
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Kisér u 3/a.) a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok
(431. hrsz.) 2. sz. üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az
alábbi feltételekkel elfogadja:
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-

A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2015. május 01.
A bérleti jogviszony vége: 2016. április 30.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó azaz: Huszonötezer 00/100 forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
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
7. Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér utca 3/a.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
2015. szeptember 1-jétől történő működtetéséről
(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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
71/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola 2015. szeptember 1-jétől történő működtetéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 76 §, (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő nyilatkozatot teszi:
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Kunhegyes Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakiskola működtetői feladatait 2015. szeptember 1-jétől továbbra
is vállalja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a nyilatkozat aláírására és megküldésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a tavalyi év árait javasolja az idei belépőjegyárakra
vonatkozóan. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal 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:
72/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi szezonra vonatkozó belépőjegyárairól
Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű
Fürdőben 2015. évben alkalmazandó belépőjegyárakra az alábbiak szerint tesz javaslatot:
Megnevezés
Napijegy
Kedvezményes napijegy
Délutáni jegy (17.00 – 20.00 óráig)
Csoportos napijegy (15 fő felett)
Kedvezményes csoportos napijegy (15 fő felett)
Alkalmi bérlet 5 alkalomra
Alkalmi bérlet 10 alkalomra

Javasolt díjtétel 2015.
évre
1.000 Ft/fő
600 Ft/fő
600 Ft/fő
700 Ft/fő
500 Ft/fő
3.500 Ft/fő
6.000 Ft/fő
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Kedvezményes alkalmi bérlet 5 alkalomra
Kedvezményes alkalmi bérlet 10 alkalomra
Tanulóbérlet úszásoktatásra, napi 2 órára, 5 alkalommal
Heti bérlet
Kedvezményes heti bérlet
Havi bérlet
Kedvezményes havi bérlet
Úszóbérlet heti (18.00 – 20.00 óráig)
Úszóbérlet havi (18.00 – 20.00 óráig)
Szezonbérlet (05.01-09.30-ig)
Szezonbérlet helyi lakosoknak (05.01-09.30-ig)
Kabinbérlet
Hangos bemondás
Pálya (futball, röplabda) bérlet
Labda (futball, röplabda) bérlet

2.500 Ft/fő
5.000 Ft/fő
1.250 Ft/fő
5.000 Ft/fő
4.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő
10.000 Ft/fő
2.500 Ft/fő
8.000 Ft/fő
40.000 Ft/fő
20.000 Ft/fő
300 Ft/alkalom
200 Ft/alkalom
200 Ft/óra
100 Ft/óra

Kedvezményre jogosít:
- diákigazolvány
- nyugdíjas igazolvány
A táblázatban szereplő díjtételek tartalmazzák az általános forgalmi adót.
A képviselőtestületi javaslat taggyűlés elé terjesztésével megbízza Szabó András
polgármestert.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Kolozsvári Imre Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
(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.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
73/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ában foglaltak szerint a fenntartásában működő Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény
zárva tartását az alábbiak szerint
engedélyezi.
Az intézmény 2015. július 13 – július 31-ig zárva tart, a dolgozók igény szerint
ügyeletet látnak el.
A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője felelős.
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
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési
szerződés 2. 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
74/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú
módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva
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hozzájárul
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés melléklet szerinti tartalommal történő 2. számú módosításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú szerződésmódosításának aláírására.
Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2. Képviselőtestület tagjai
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Kunhegyesi
Polgárőr Egyesület részére a polgárőr egyenruházaton való viseléshez
(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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
75/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Kunhegyesi Polgárőr Egyesület
részére a polgárőr egyenruházaton való viseléshez
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete „az önkormányzat jelképeiről” szóló 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012. (V.30.) rendelettel módosított
36/2003. (XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében
Kunhegyesi Polgárőr Egyesület
(Angyal Balázs elnök; címe: 5340 Kunhegyes Hétvezér u. 22.
részére
engedélyezi
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Kunhegyes város címerének használatát a kunhegyesi polgárőrök
egyenruházatán való viseléséhez az alábbiak szerint:
A jogosult neve és címe: Kunhegyesi Polgárőr Egyesület
Angyal Balázs elnök
5340 Kunhegyes Hétvezér u. 22.
Engedélyezett felhasználási cél megjelölése: A címer Kunhegyesi Polgárőr
Egyesület polgárőreinek felső egyenruházatának felső harmadában kerül viselésre.
Az engedély érvényességének hatálya, a címer használatának időtartama:
Visszavonásig érvényes
A terjesztés és a forgalomba hozatal módja, mennyisége:
Előállítás esetén a készítendő mennyiség: A Kunhegyesi Polgárőr Egyesület létszámához igazodik.
A forgalomba hozatal módja: korlátozott, kereskedelmi forgalomba nem hozható, illetve kizárólagosan állományi használatra.
A címer felhasználásáért felelős személy neve és beosztása:
Kunhegyesi Polgárőr Egyesület
Angyal Balázs elnök
Címe: 5340 Kunhegyes Hétvezér u. 22.
A címerrel díszített egyenruha mintapéldánya: kötelezően bemutatandó
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a Szabó
András polgármestert a használati engedély aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Polgárőr Egyesület (Angyal Balázs elnök; címe: 5340 Kunhegyes Hétvezér u. 22.)
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Blachere Illumination
Hungary Kft. adta bruttó 413.385 Ft + szállítási költség értékben. 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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
76/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
A karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek
megvásárlása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft. (1146
Budapest, Dózsa Gy. út 1.) szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az alábbiak szerint:

Fényfüzér (20 m 200 LED)
XLED Futófényrúd

Mennyiség
15 db
4 db

Nettó egységár
13 300Ft
31 500 Ft

Nettó
összesen
199 500 Ft
126 000 Ft

Nettó ár: 325 500 Ft
ÁFA:
87 885 Ft
Bruttó ár: 413 385 Ft
+ kiszállítás: 12 401 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésének bruttó 413 385 Ft összegét + a kiszállítás összegét 12 401 Ft-ot, azaz
mindösszesen 425 786 Ft-ot a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Local Agenda 21 Program elkészítése tárgyban kötött Megbízási Szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásához
(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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
77/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Local Agenda Program elkészítése tárgyban kötött Megbízási Szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. Ptk. 6:276. § (2) bekezdése és a vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint dönt:
1. A Local Agenda Program elkészítése tárgyban kötött Megbízási
Szerződés 1. számú módosítását a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására 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 költségvetési csoportvezető
6. Régió Tanácsadó ’99 Bt. (4032 Budapest, Károli Gáspár út 12/2.)
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Local Agenda 21 Program elfogadásához
(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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
78/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Local Agenda 21 Program elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. és 11. pontban
biztosított jogkörében eljárva a Local Agenda 21 Program-ot a melléklet szerint
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Régió Tanácsadó ’99 Bt. (4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 12/2.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás tevékenységéről
(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 határozat javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
79/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás tevékenységéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § és a 93. § 14. pontban
biztosított jogkörében eljárva a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulás
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Oláh Katalin ügyintéző
HUSZADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat NHSZ TISZA Nonprofit Kftben meglévő 10.000.- Ft-nak megfelelő üzletrész felajánlásáról
(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.
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:
80/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben meglévő
10.000,- Ft-nak megfelelő üzletrész felajánlásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Mötv. 107. §-ában
biztosított jogkörében eljárva az NHSZ TISZA Nonprofit Kft.-ben (5350 Tiszafüred, Húszöles út 149.) meglévő Tiszaszentimre Községi Önkormányzat által
felajánlott 10.000,- Ft-nak megfelelő üzletrész megvételéről az alábbiak szerint
dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tekintettel Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata kezdeményezésére nem él elővásárlási jogával, és nem kívánja megvásárolni Tiszaszentimre Községi Önkormányzat NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-ben meglévő 30.000,- Ft-on nyilvántartott üzletrészéből 10.000,- Ft-nak megfelelő üzletrészét.
24

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a döntés közlésére, illetve képviseletére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Városi Bölcsőde Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
(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 Bölcsőde Szakmai Programjáról és
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozati javaslatokat.
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 Bölcsőde Szakmai Programjáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
81/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Városi Bölcsőde Szakmai Programja elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában működő Városi Bölcsőde Szakmai Programját a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a melléklet szerint
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Németh Pálné bölcsődevezető
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4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Irattár

Szabó András polgármester megkéri a képviselőtestület tagjait, aki elfogadja a Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
82/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fenntartásában működő Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva a melléklet szerint
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Németh Pálné bölcsődevezető
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Irattár

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséről a 2015. április 28. – 2015. augusztus 31. időszakra vonatkozó
pályázathoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja április 28 – augusztus 31. időszakra vonatkozóan 14
fő foglalkoztatására kerülne sor a pályázat keretében. Megkérdezi van-e még valakinek
kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a Bölcsőde Szakmai Programjáról szóló határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
26

83/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséről a 2015. április 28. – 2015. augusztus 31. időszakra vonatkozó pályázathoz
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja a 2015. április 28 – 2015. augusztus 31. között a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kapcsolódóan – a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Munkaügyi Központ
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Szabó Ildikó ügyintéző
8. Irattár

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az önkormányzat önerő nélkül csak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek harminc százaléka után pályázhat.
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.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
84/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 2015.évi
központi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvényben foglaltak értelmében pályázatot nyújt be a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához.
A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata 2015.évi költségvetésében önerőt nem biztosít.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete kedvező elbírálás esetén,
felhatalmazza Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
folyamatos

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Zádor úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi helytörténeti füzetek című kiadványának megjelentetésére nyújtott hozzájárulásról
(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 még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
28

A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
85/2015.(IV.28.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Zádor úti Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi helytörténeti füzetek című
kiadványának megjelentetésére nyújtott hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában biztosított jogkörében eljárva 100.000,- Ft (azaz Egyszázezer forint)
hozzájárulást biztosít a fenti kiadvány megjelentetésére.
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a Kunhegyesiek Baráti Köre „Zádor úti
Óvoda 40 éves történetét feldolgozó” Kunhegyesi helytörténeti füzetek következő
száma kiadásának támogatásáról szóló 247/2014.(XI.27.) számú Kt. határozat hatályát veszti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György képviselő
5. Kunhegyesiek Baráti Köre
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. 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 43 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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