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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. május 26-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, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Jóvér István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József
Kunhegyes Városért Közalapítvány csoportvezetője, Vincze
Lászlóné intézményvezető, Oláh Katalin ügyintéző, Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. 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 kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Interpelláció hiányában, javasolja, kezdjék el megtárgyalni a napirendi pontokat.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kisér utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról
(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 azzal a módosítással, hogy nem a
Szabadság tér forgalmi rendjét, hanem a Kisér utca forgalmi rendjét kívánják megváltoztatni és a rendelet tervezetet is elfogadásra javasolja.
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 a bizottság által javasolt módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
91/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kisér utca 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 Kisér utca forgalmi rendjét megváltoztatja az alábbiak szerint:
o a Kisér utcában sebességkorlátozást vezet be.
1) A forgalmi rend változásával kapcsolatosan szükséges közúti jelzőtáblákat
elhelyezteti:
o „Sebességkorlátozás (30 km)” közúti jelzőtábla (KRESZ 30. ábra) a Kisér utca,
ill. a Tiszagyendai út kereszteződésénél a Tiszagyendai út felől érkező
forgalom számára.
o „Sebességkorlátozás (30 km)” közúti jelzőtábla (KRESZ 30. ábra) a Kisér utca,
ill. a Mirhó köz kereszteződésénél a Mirhó köz út felől érkező forgalom
számára.
2) A megvalósítás költségeinek fedezetét (cca. 70000 Ft) Kunhegyes Város
Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Tokai Lajos rendőr főhadnagy, a Kunhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Barta Jenő építési hivatalvezető

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a rendelet tervezettel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja kilenc igen szavazattal a rendeletet elfogadja és
megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2015. (V.27.)
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.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet
megalkotásáról
(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 valakinek kérdése a rendelet tervezettel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja kilenc igen szavazattal a rendeletet elfogadja és
megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2015. (V.27.)
önkormányzati rendelete
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Nagykunságért” Díj alapításáról és adományozásáról szóló
39/2003.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a Nagykunságért Díjat több település önkormányzata alapította, erről minden önkormányzat külön rendeletet alkotott, és ugyanazon tartalommal szabályozta. A megváltozott jogi környezett
miatt, azonos szabályozási tartalommal nem lehet hatályban több rendelet. Kisújszállás
polgármestere lépéseket tett a probléma megoldására, hogy a Nagykunságért Díj adományozása a Nagykun Hagyományőrző Társulás hatáskörébe kerüljön. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a díj odaítélésének hatáskörét a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsára ruházzák át. Megkérdezi van-e valakinek kérdése a rendelet tervezettel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja kilenc igen szavazattal a rendeletet elfogadja és
megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2015. (V.27.)
önkormányzati rendelete
"Nagykunságért" Díj alapításáról és adományozásáról szóló 39/2003.(XII.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített beszámolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítő mellékletének elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, kiegészíteni valója
a beszámolóval kapcsolatban.
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Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló elmondja, az egyszerűsített éves beszámolót elfogadta, tiszta jelentést adott a 2014. évi beszámolóról.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólást. Köszönetet mond Imre Péter elnök úrnak és a tagoknak, akik társadalmi munkában végzik feladataikat.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
92/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót
és a 2014. évi közhasznú egyszerűsített beszámolót a melléklet szerinti
tartalommal
e l f o g a d j a.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak,
felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a
feladatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett
tevékenységükért.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelő Bizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Szabó József csoportvezető
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a bizottsági ülésen javasolt korrekciók átvezetésre kerülnek.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy milyen időközönként kell ezt felülvizsgálni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy évente kell felülvizsgálni.
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 a bizottság által javasolt módosítással, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
93/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
az Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásához
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezetét a melléklet szerinti tartalommal előzetesen elfogadja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet 30. § (5) és a 31. § (1) bekezdések szerint közigazgatási és
partnerségi egyeztetésre bocsátja.
2. A javasolt korrekciók átvezetésre kerülnek az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában.
3. 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
(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 a
Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapítványnak 40.000, Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Kossuth Tagintézményének, Diákönkormányzatnak 120.000, Kunhegyes Kultúrájáért Alapítványnak 60.000, Kunhegyes
és Térsége Ikergyermekeiért Alapítványnak 40.000, Polgárőr Egyesületnek 120.000, Kunhegyesi Állatvédő Egyesületnek 120.000 és a Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítványnak
100.000 forint támogatást javasol.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a javaslattal kapcsolatban.
Somodi József személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont kapcsán a döntéshozatalból zárják ki.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Somodi József önkormányzati képviselő érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – minősített
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
94/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Somodi József önkormányzati képviselő személyes érintettsége alapján döntésből való
kizárásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
SOMODI JÓZSEF önkormányzati képviselőt
a 2015. május 26-ai nyilvános ülés 5.) napirendi pontja: Előterjesztés a civil
szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására – vonatkozásában
személyes érintettség kapcsán a
döntéshozatalból kizárja.

Erről értesülnek:
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1.
2.
3.
4.
5.

Somodi József önkormányzati képviselő
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Képviselőtestület tagjai

Szabó András polgármester megkérdezi a jelenlévőket a támogatási összeg felosztásával
kapcsolatban van-e valakinek más javaslata.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a bizottság által javasolt támogatási összeg felosztását a civil
szervezetek között, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő szavazattal – miután
Somodi József önkormányzati képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a következő határozatával:
95/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2005.(VII.13.)
önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2014. évi
tevékenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó a 2011. évi
CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kunhegyesi civil szervezetek munkájának
elősegítésére, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében a
2015. évi támogatási keretét az alábbiak szerint osztja fel:
Civil szervezet neve
Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapítvány
Kunhegyesi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Kossuth Tagintézményének Diákönkormányzata
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Polgárőr Egyesület Kunhegyes
Kunhegyesi Állatvédő Egyesület
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány

Támogatásként
nyújtott összeg (Ft)
40.000 Ft
120.000 Ft
60.000 Ft
40.000 Ft
120.000 Ft
120.000 Ft
100.000 Ft

A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett városi
civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási szerződések megkötésére.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2015. évben folyamatosan, végső határidő
2015. december 31.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
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 a tájékoztatót egyhangúan elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
96/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes város
2014. évi szociális és egészségügyi helyzetéről készített tájékoztatót a
mellékelt formában elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
(írásban csatolva)
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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 a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
97/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai
Intézményében a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (18) bekezdése, valamint a 4. számú
melléklet alapján a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai
Intézményében a 2015/2016-os nevelési évben a következő csoportok indítását
engedélyezi:
Hajnal úti óvoda: 1 csoport maximum 30 fő
Garay úti óvoda: 2 csoport (20 fő/csoport – 20 fő/csoport) 40 fő
Kossuth úti óvoda: 2 csoport (23 fő/csoport – 22 fő/csoport) 45 fő
Zádor úti óvoda: 3 csoport (19 fő/csop – 19 fő/csop –19fő/csop) 57 fő
Intézményi szinten összesen: 8 csoport 172 fő + 6 fő előfelvételis
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése szerint 2015/2016-os
nevelési évben a Hajnal Úti Óvodában 1 csoportot, a maximális létszám 20 %kal történő átlépésével, legfeljebb 30 fős létszámmal engedélyez.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015/2016-os nevelési évben a belépő
csoportok gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint,
illetve a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott maximális létszámmal
engedélyezi.
A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi
felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében 2015. évben tervezett szünetek
időpontjainak jóváhagyásáról
(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 a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval
kapcsolatban. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
98/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2015. évben tervezett szünetek időpontjainak
jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a
fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye zárva tartását az
alábbi időpontok szerint
engedélyezi
2015. április 07-10-ig (4 munkanap) Ügyelet a Zádor Úti Óvodában
2015. április 20. (1 munkanap) Nevelési értekezlet – nevelés nélküli munkanap
2015. június 12. (1 munkanap) Szakmai út
Nyári takarítási szünet:
2015. július 27-től augusztus 21-ig (19 munkanap) minden óvoda zárva tart.
2015. december 23., 24., 28., 29., 30., 31. (6 munkanap) az iskolai téli szünethez
igazodva az óvodák zárva tartanak.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
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5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
(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 a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javaslatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a Települési Értéktár Bizottság ötödik tagja a mindenkori Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke legyen, jelen esetben az
ő személye. Ezt a felkérést elfogadta és e helyről is köszöni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, javaslata a Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
99/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a, valamint a
magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, melynek elnevezése: Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság.
Tagjai:
 Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény igazgatója
 Víg Márta helytörténeti kutató
 Barta Jenő építési hivatal vezetője
 Simai János kunkapitány
 Magyar György az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság elnöke

2.

A Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tovább gondozza a Települési
Értéktárat.
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3.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a települési értéktár
létrehozásáról és az értéktár gondozásának megbízásáról szóló 125/2013.
(VI.25.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.

4.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szabó András
polgármestert, hogy jelen határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés Elnökének, illetve a Hungarikum Bizottság Elnökének
tájékoztatásul küldje meg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
7. Hungarikum Bizottság Elnöke
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, javaslata a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
100/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján meghatározza és elfogadja a határozat 1.számú
mellékletét képező Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
7. Hungarikum Bizottság Elnöke
15

8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának 2015–2020. évekre szóló Sportkoncepciójának 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 a 2015-2020. évekre szóló Sportkoncepcióját elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a Sportkoncepcióval kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a Sportkoncepciót, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
101/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának 2015-2020. évekre szóló Sportkoncepciójának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a sportról szóló 2004.
évi I. törvény 55. § (1) bekezdése alapján Kunhegyes Város Önkormányzata
2015-2020 évekre szóló Sportkoncepcióját a melléklet szerint
elfogadja.
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. Bodó István főmunkatárs
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú önkormányzati
Társulás 2015. évi tagi hozzájárulás megfizetésére
(írásban csatolva)
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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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
102/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás részére
a 2015. évi tagi hozzájárulás megfizetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás által meghatározott 2015. évi tagi
hozzájárulás megfizetéséhez.
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes településre eső 561.260 Ftot, azaz ötszázhatvanegyezer-kettőszázhatvan forintot a 2015. évi költségvetéséből biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a fenti összeget átutalja a Tisza-tavi Régió
Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás számlájára.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesül:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás
(5350 Tiszafüred, Fő u. 1.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Magyarország 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola Dózsa Gy. út 38. szám alatti székhelyintézmény tornaterem felújítása tárgyban pályázatról
(írásban csatolva)
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Szabó András polgármester elmondja a Dózsa iskola tornatermének a felújításával kapcsolatos pályázatról van szó. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
103/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Magyarország 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.
pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Gy. út 38. szám alatti tornaterem felújítása címen pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a Dózsa Gy. út 38.
szám alatti tornaterem felújítására irányuló pályázat benyújtásával az alábbiak
szerint:
A pályázat költségei:
A pályázat teljes költsége (100%): 23 049 956 Ft
Az igényelt támogatás összege (85%): 19 592 463 Ft
Önerő (15%) :
3 457 493 Ft
1. A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola Dózsa Gy. út 38. szám alatti tornatermének felújítása című pályázat bruttó bekerülési költsége 23 049 956 Ft, azaz huszonhárommillió- negyvenkilencezer kilencszázötvenhat forint.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat önerejét bruttó 3 457 493 Ft-ot, azaz hárommillió- négyszázötvenhétezer
négyszázkilencvenhárom forint összeget a 2015. évi költségvetéséből biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, Kovácsné
Lázár Elvira (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. út 38.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
7. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Magyarország 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtandó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Kossuth úti tagóvoda konyhafelújítása tárgyban pályázatról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a Kossuth úti tagóvoda konyhájának felújításával
kapcsolatos pályázatról van szó. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
104/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Magyarország 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9.
pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtandó
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Kossuth úti tagóvoda konyha-felújítása című pályázatról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Kossuth úti tagóvoda konyhájának felújítására irányuló pályázat benyújtásával az alábbiak szerint:
A pályázat költségei:
A pályázat teljes költsége (100%): 10 140 754 Ft
Az igényelt támogatás összege (95%): 9 633 716 Ft
Önerő (5%) :
507 038 Ft
1. A Kossuth úti tagóvoda konyha-felújítása című pályázat bruttó bekerülési költsége 10 140 754 Ft, azaz tízmillió száznegyvenezer hétszázötvennégy forint.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati kiírásnak megfelelően a pályázat
önerejét bruttó 507 038 Ft-ot, azaz ötszázhétezer harmincnyolc forint összeget a
2015. évi költségvetéséből biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a pályázathoz készített
költségvetés a vissza nem igényelhető ÁFA-t is tartalmazza.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok elvégzésével.
Erről értesülnek:
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1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Fábián-Major Anikó (5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
7. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés lakossági elektronikai hulladékok, mint veszélyes hulladékok begyűjtését, kezelését, szállítását, ártalmatlanítási és/vagy hasznosítási célú átvételről szóló
szerződés jóváhagyásról
(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
105/2015.(V.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Lakossági elektronikai hulladékok, mint veszélyes hulladékok begyűjtéséről, kezeléséről,
szállításáról, ártalmatlanítási és/vagy hasznosítási célú átvételről szóló szerződés jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 19. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint
dönt:
1. Térítésmentesen szerződést köt a Fe-Group Invest Zrt-vel a feladat elvégzésére.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a mellékelt szerződés aláírására és a szükséges feladatok
elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fe-Group Invest Zrt. (1108 Budapest, Sírkert u. 2-4.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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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 31 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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