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Kódszám

az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004. (VII. 16.) rendelet
módosításáról
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113/2015.

114/2015.
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Kódszám

a kunhegyesi 4643 hrsz. kert művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
a képviselőtestület 2015. év II. félévi munkaprogramjáról
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„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés”
tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú
pályázat Támogatási Szerződés 2. számú módosításának
jóváhagyásáról
az Integrált Településfejlesztési Stratégia közigazgatási és
partnerségi egyeztetés utáni felülvizsgálatáról
A Kunok Világtalálkozó záró rendezvényének megtartásáról
Kunhegyes város 2015. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

A19
A15
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2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
elnyerésére pályázat benyújtásáról
a Tisza-tó Térsége Leader Egyesületből történő kilépésről

A15

a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület tagságába
történő belépésről
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121/2015.
122/2015.
123/2015.

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi
víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról
a Kenderes városban lakó gyermekek részére világnézetileg nem elkötelezett nevelés-oktatás biztosításáról
a piactéri vásárcsarnok (431 hrsz.) 1. számú üzlethelység
bérleti szerződésének megkötéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. június 23-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, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Földi Zsuzsanna
vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző,
Mészáros Orsolya adócsoport ügyintéző, Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető, Szabó József „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány csoportvezetője, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi
Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselőtestületi ülésen a megjelent önkormányzati képviselőket és a meghívott jelenlévőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr.
Prágerné Dr. Kádár Magdolna 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.
Páldiné Dr. Ágoston Lívia járási hivatalvezető köszönti a jelenlévőket. Elnézést kér, amiért az utóbbi időben nem tudott a képviselőtestületi üléseken részt venni, de rengeteg feladatuk volt. 2015-ig nagy változás nem történt a járási hivatal életében. 2015. március 1-től
egy hatáskör, feladatkör változás történt. Április 1-től pedig egy struktúra váltás, amire a
pontot nagyjából mostanra sikerült feltenni. Így már el tudja mondani a tapasztalatokat.
Március 1-vel megkapták az önkormányzatoktól az aktív korúak ellátását, ez a foglalkozta3

tást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodottak ellátása. Kunhegyes esetében 773
átvett ügyirat volt, járási szinten 2334 iratot vettek át. Május 26-i adatok alapján már 676
ügyfelük van csak Kunhegyesen, és 2700-2800 a járás területén. Mindenképpen szeretné
jegyző asszonynak megköszönni, illetve a kolléganőknek az átadás-átvételben nyújtott
segítségüket. Volt köztük egy egyeztetés, hogy hogyan szeretnék átvenni ezeket az iratokat, hogyan tudnának túllendülni ezen a feladaton, illetve hogyan tudnak március végére
kifizetési listát készíteni. A kunhegyesi hivatalban teljes mértékben aszerint adták át az
iratokat, ahogyan kérték, ami nagy segítség volt az átállásban. Panaszos ügyfelük nem volt.
Az egész járás területén 15 ember volt, aki valami miatt kimaradt a kifizetési listából, de
őket hónap elején kifizették, tehát igazából a társadalom nem érezte meg ezt a váltást.
Kunhegyes tekintetében fontos még a közfoglalkoztatás, aktív korúak aránya 5500 – 5600
fő, tehát a 18 és a nyugdíjkorhatár előttiek. 1218 fő van közfoglalkoztatásban, nyilván ez a
forgásokkal is számolva. Az aktív korúak közel 22 százaléka, a teljes járás közfoglalkoztatásának 26 százaléka Kunhegyes, a település nagyságából is adódik. Ez azért függ össze,
mert a foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfeleiket próbálják közfoglalkoztatásba irányítani. Az államnak az a célja, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást kivezesse a rendszerből és inkább a közfoglalkoztatásban támogassa az ügyfeleket. Az
ügyirat forgalmuk folyamatosan nő, nyilván ez adódik abból is, hogy amikor valakit közfoglalkoztatásban kiközvetítenek a házastárs automatikusan meg ellátásért. Mert egy családban csak egy ellátott lehet. Ez némiképpen rontja a statisztikai adatukat, az elvárást,
hogy minél jobban kivezessék az FHT-s ügyfeleket, de próbálnak ezen is változtatni. Próbálnak piaci foglalkoztatókat vonzani a térségbe, ilyen volt az ESZOSZ program. Nagyon
sok ügyfelüket sikerült kiközvetíteni és ez egy piaci szolgáltató. Az alapvetően március 1-i
aktív korúak átvételét ezzel lezárták, igazából már csak a folyamatban lévő ügyekkel foglalkoznak, sikerült a rendszereiket úgy feltölteni, hogy naprakészek. Nem mondja, hogy
nem fordul elő hiba, mert 2-3000 ügyfélnél előfordul, de napokon belül mindig orvosolják
a problémát. A struktúraváltás egy érdekesebb helyzetet hozott április 1-vel. Két szinten
történt struktúra változás, a megyei kormányhivatalnál illetve a helyi járási hivatalnál is. Ez
azt jelenti, hogy a szakigazgatási szervek beolvadtak a kormányhivatalban a járási hivatal
törzshivatalába, illetve a megye még megkapta a Magyar Államkincstártól a családtámogatásokat, a környezet és természetvédelmet, illetve a bányakapitányságot. Járási szinten pedig a munkaügyi kirendeltség és a gyámhivatal olvadt bele gyakorlatilag a járási hivatalba.
Ez azért érdekes, mert innentől kezdve a járási hivatal vezetője felel mindenért. Áprilist
megelőzően a két szakigazgatási szervnél csak a funkcionális feladatok voltak nála, tehát
autó biztosítása, irodaszer biztosítás, tehát hogy tudjanak dolgozni a kollégák és a szakmai
vezető a megyei szakigazgatási szerv vezetője volt, de mivel ők beolvadtak a kormányhivatalba, a járási hivatalba beolvadt a két szakigazgatási szerv osztályi szinten most már a
munkájukért a hivatalvezető felel. A munkaügyi kirendeltségből foglalkoztatási osztály
lett, ott nagy változás nem történt, sem struktúrában, sem létszámban, ugyanúgy a Szabadság tér 9-10. szám alatt a felső szinten működnek. Ami nagyobb változás volt a hatósági
osztály és a gyámügy összeolvadása Hatósági és Gyámügyi Osztállyá. Ez azt eredményezte, hogy a hatósági osztály vezetője addig a hivatalvezető helyettes volt, ennek az összevont osztálynak is ő lett a vezetője, így a gyámhivatal vezetői állására már nem volt szükség, illetve a kormányhivatalnak is az volt a célja, hogy a középvezetői székben csökkenés
történjen. Így már a gyámhivatal vezető úr nem dolgozik a hivatalban, nyilván nem szakmai oka volt a tőle való megválásnak. Az okmányirodai osztályon változás nem történt.
Ami nagyobb változás várható és az okmányirodai osztályt érinti az a Szabadság tér 9-10.nek a felújítása. Ez két pályázatból tevődik össze, egyrészt a foglalkoztatási osztály akadálymentesítése történik, a második emeleten nem igazán volt elérhető. Illetve a kormányablak megnyitására kerül sor. Reményeik szerint ez a változás július közepére lezajlik, így
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az okmányirodai osztály kormányablak osztállyá alakul át és át is kerül a Szabadság tér 910.-be. Járási szinten alapvetően az a törekvésük, hogy minél hamarabb át tudjanak költözni a hatósági osztállyal és a Kossuth utcai épület sorsát rendezzék. Nem egyeztetett még
kormánymegbízott asszonnyal, főigazgató úrral, úgyhogy ebben még igazán nem tud állást
foglalni, az a törekvése, hogy egy épületbe kerüljenek. A múzeum épületét nem szeretné
elhagyni, mert az egy akadálymentes épület, és ahol most a háttér intézmények működnek.
De nagy valószínűséggel a gyámhivatal nem fog beférni ebbe az épületbe, valószínűleg azt
áttelepíti oda, mert azt akadálymentesen meg fogják tudni közelíteni az ügyfeleket. Nagyjából ennyit szeretett volna elmondani, ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol.
Szabó András polgármester megköszöni hivatalvezető asszony tájékoztatását. Megkérdezi
van-e még valakinek kérdése, interpellációja.
Interpelláció hiányában, javasolja, kezdjék el megtárgyalni a napirendi pontokat.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004. (VII.16.) rendelet módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
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 nyolc tagja egyhangúan nyolc igen szavazattal a rendeletet
elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2015.(VI.24.)
önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló 29/2004. (VII. 16.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a kunhegyesi 4643 hrsz. kert művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
(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 terület eladását 90.000 Ft vételáron .
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozat javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslat „A” változatát, hogy 90.000 Ft-ért adják el a területet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
111/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a kunhegyesi 4643 hrsz. kert művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (1) valamint a 14. § (4.) bekezdéseiben foglaltak szerint valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) sz.
rendelet alapján az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja Szentpéteri
Pál Zsolt (születési neve: Szentpéteri Pál Zsolt, an.: Kónya Etelka Ilona, szül.:
Kunhegyes, 1971. szeptember 13.) Kunhegyes, Lehel utca 12. szám alatti lakos
kérelmét, mely az Önkormányzat tulajdonát képező kunhegyes belterület 4643.
hrsz-ú, kert művelési ágú a 1393 m2 nagyságú terület megvásárlására vonatkozik.
2. Az ingatlant 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer forint összegért értékesíti.
3. A termőföld adásvételi szerződés a 474/2013.(XII.12.) sz. Kormányrendelet
alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára 60 napra kifüggesztésre kerül.
Határidő: szerződéskötést követően azonnal.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteri Pál Zsolt (5340 Kunhegyes, Lehel u. 12.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Irattár

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi II. félévi
munkatervének megállapítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, kiegészíteni valója
a II. félévi munkatervvel 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:
112/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a képviselőtestület 2015. év II. félévi munkaprogramjáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (X.22.) önkormányzati
rendelet 7. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2015. évi II. félévi munkatervét a következők szerint állítja össze:
1.)

Időpont:
Helye:

2015. augusztus 18. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a 2015. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények
költségfelhasználásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
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2. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év II. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József csoportvezető
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására

2.)

Időpont:
Helye:

2015. szeptember 10. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Véleményezi:

Szabó András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

2. Javaslat időszerű feladatok megoldására

3.)

Időpont:
Helye:

2015. október 27. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és
a fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
2. Beszámoló az önkormányzat fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Fábián Major Anikó intézményvezető
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
3. Tájékoztató az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény és Szakiskola szakmai tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Beszámolót készíti: Szabó István tankerületi igazgató
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
4. Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi működéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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5. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év III. negyedéves
tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József csoportvezető
6. Javaslat a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyerekek karácsonyi megajándékozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
7. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
8. Javaslat időszerű feladatok megoldására

4.)

Időpont:
Helye:

2015. november 24. (kedd) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás
árajánlatainak elbírálásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2. Előterjesztés a 2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelenéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
3. Javaslat időszerű feladatok megoldására

5.)

Időpont:
Helye:

2015. december 17. (csütörtök) 15.00 óra
Városháza nagy tanácskozó terme

Napirendi javaslat:
1. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016.
évi I. félévi munkaprogramjára
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2016. évi célok meghatározására
Előterjesztő:
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Javaslat az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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4. Javaslat Kunhegyes város 2016. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
5. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2016. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
6. Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. év I. félévi kulturális- és
sportrendezvényei költségvetés-tervezetéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására

6.)

KÖZMEGHALLGATÁS
Időpont:
2015. december 17. (csütörtök)
Helye:
terme

17 óra

Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ nagy-

Napirendi javaslat:
Tájékoztató Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Szabó András polgármester

A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje:
- legkésőbb a képviselőtestületi ülést megelőző 5. nap
- bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági
ülést megelőző 5. nap.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Szabó István tankerületi igazgató
6. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
7. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
8. Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
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9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
10. Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
11. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú “ Kunhegyes vízminőség javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú pályázat Támogatási Szerződésnek módosításhoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, módosítani kell a támogatási szerződést. A projekt
megvalósításának tervezett napja 2015.09.30-ra módosul. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, kiegészíteni valója a beszámolóval 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:
113/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú KEOP-1.3.0/09-112013-0056 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződés 2. számú módosításához.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Opus Team Kft. 4028 Debrecen, Nyíl u. 46.
5. Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 72-74.)
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia közigazgatási és partnerségi
egyeztetés utáni felülvizsgálatáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
114/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
az Integrált Településfejlesztési Stratégia közigazgatási és partnerségi egyeztetés utáni
felülvizsgálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának 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 felülvizsgált dokumentumait az alábbi
tartalommal elfogadja
1. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet előírásai szerinti egyeztetés című dokumentum
2. Integrált Településfejlesztési Stratégia I. Megalapozó vizsgálat
3. Átdolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia II. egyeztetett változat
4. „Egyetértési Nyilatkozat”
2./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az „Egyetértési Nyilatkozat” aláírására és a további szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. ITS Konzorcium TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 1133 Budapest, Váci út
76. 3. em.
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5.
6.
7.
8.
9.

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város 2015. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek
költségvetés-tervezetéről
(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 javaslatokat elfogadásra javasolja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a Kunok Világtalálkozó záró rendezvényének megtartásával 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:
115/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
A Kunok Világtalálkozó záró rendezvényének megtartásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunok Világtalálkozója záró rendezvényét a Mihály Napi Sokadalom rendezvény keretén belül
rendezi meg, 2015. szeptember 25-26-27.
2. A záró rendezvény összköltsége várhatóan: bruttó 2.000.000 Ft, amely öszszeggel az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvény keretét növeli.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a záró rendezvény megvalósításához a lehetséges pályázati forrásokat, támogatásokat kihasználja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges dokumentumok, megrendelők aláírására, a szerződések megkötésére, illetve a rendezvény előkészítéséhez szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
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5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés tervezetével 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:
116/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város 2015. év II. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetéstervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2015. év II. félévi rendezvények megvalósítására 6.372.000 Ft-ot, azaz hatmillió-háromszázhetvenkettőezer forintot a városi
költségvetés-tervezetében
j ó v á h a g y j a.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a II. félévet követő első képviselőtestületi ülésen
áttekinti a 2015. II. félévben megvalósult kulturális és sport rendezvények költségfelhasználást.
Felelős: Földi Zsuzsanna
Határidő: 2016. január 31.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata hatályos helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatára
(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 javaslatokat 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
117/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörben úgy határoz, hogy a mellékelt tartalom
szerint elfogadja Kunhegyes Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát.
Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: 2015. június 25.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a 2015. évi érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére nyújtottak be pályázatot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
118/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország 2015.
évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7. a)
pontja alapján a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére vonatkozó: a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézménye működését segítő technikai
eszközök, berendezési tárgyak vásárlását célzó pályázat benyújtásával egyetért.

2.

A pályázathoz Kunhegyes Város Önkormányzata eredményes pályázat esetén a
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye vonatkozásában megállapított 2015. évi költségvetésén felül mindösszesen 200.000
Ft önerőt biztosít 2015. évi saját költségvetése terhére.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a pályázat benyújtásával, az azzal kapcsolatos feladatok
ellátásával és a pályázathoz kapcsolódó dokumentumok aláírásával.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés A Tisza-tó Térsége Leader Egyesületből történő kilépésről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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119/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-tó Térsége Leader Egyesületből történő kilépésről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozattal
kinyilvánítja kilépési szándékát a Tisza-tó Térsége Leader Egyesületből.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a kilépési nyilatkozat aláírására, mely a határozat 1. sz.
mellékletét képezi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület tagságába történő belépésről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
120/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület tagságába történő belépésről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jelen határozattal kéri
Kunhegyes Városi Önkormányzat tagfelvételét a Tisza-menti LEADER
Közhasznú Egyesületbe.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata az egyszeri belépési díj összegét, 50.000 Ftot, és az éves tagdíj összegét a 100.000 Ft-ot, azaz mindösszesen 150.000 Ft-ot a
2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a „Felvételi kérelem a Tisza-menti LEADER Közhasznú
Egyesület tagságába” elnevezésű dokumentum aláírására, mely a határozat 1. sz.
mellékletét képezi.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Tisza-tó Térsége Leader Egyesület
4. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási
tevékenységéről szóló beszámolójáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
121/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről
szóló beszámolójáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi víziközmű-szolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kenderes városban lakó gyermekek részére világnézetileg nem elkötelezett nevelés-oktatás biztosításáról
(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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
122/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kenderes városban lakó gyermekek részére világnézetileg nem elkötelezett nevelésoktatás biztosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (3) bekezdése alapján Kenderes város
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező óvodaköteles azon gyermekek
számára, akik világnézetileg nem elkötelezett óvodai intézménybe kívánnak
részt venni a 2015/2016. tanévtől biztosítja a fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében a világnézetileg nem elkötelezett nevelést.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
Szabó András polgármester
Pádár Lászlóné Kenderes Város Polgármestere
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető

19

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 1. számú üzlethelység bérleti szerződésének megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúan 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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
123/2015.(VI.23.) Kt. h a t á r o z a t,
a piactéri vásárcsarnok (431 hrsz.) 1. számú üzlethelység bérleti szerződésének megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a piactéri vásárcsarnok 1. számú üzlethelység bérbeadásáról az alábbi
döntést hozza:
-

Kunhegyes Város Önkormányzata a helységet a Kunhegyes Vízminőség javítás
és vízbázis fejlesztés pályázathoz kapcsolódóan az AKVIRON Mélyépítési és
Környezetvédelmi, Mérnöki Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.) részére bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz
Huszonötezer 00/100 forint/hó bérleti díjért 2015.07.01-től a projekt várható
megvalósulásának napjáig 2015. szeptember 30. napjáig bérbe adja.

-

A bérleti díj a határozott időre előre, egy összegben (75.000 Ft) kerül kiszámlázásra.

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.
AKVIRON Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi út 24.)
7.
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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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 20 perckor bezárja.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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