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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 11.

Rendelet
száma
17/2015.

Rendelet tárgya

Kódszám

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet
módosításáról

B1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
134/2015.

135/2015.
136/2015.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló
16/2015. (II. 12.) határozat módosításáról
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai
munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához lebonyolító kiválasztásáról

Kódszám

Z1
D7
D7

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. augusztus 04-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos,
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Tokai Lajos alezredes tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen a megjelent
önkormányzati képviselőket, alezredes urat 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 02 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.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati 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.
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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
17/2015.(VIII.05.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 16/2015.(II.12.) határozat módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozattervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e 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:
134/2015.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről szóló 16/2015. (II. 12.) határozat módosításáról
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A Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 16/2015. (II. 12.)
határozat 1. számú melléklete helyébe e határozat 1. számú melléklete lép.
Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezetője
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok
ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja hogy a Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t bízzák meg a nyomdai munkálatokkal.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e 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:
135/2015.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában és 41. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2015. július 01. napjától 1 éves időtartamra a legalacsonyabb összegű ajánlatot adót
Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. – t
(5340 Kunhegyes, Arany János u. 49.)
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megbízza
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes,
Arany János u. 49.)
6. Kis-Új-Lap Nyomdaipari Kft. (4029 Debrecen, Hajnal út 21.)
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához
kapcsolódó szerződés megkötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a SILEX-VENATOR
Kft.-t adta. Megkérdezi van-e 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:
136/2015.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t,
a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához lebonyolító kiválasztásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mihály Napi Sokadalom
rendezvényen a Tűzijáték megtartására vonatkozóan a SILEX-VENATOR KFT.-t
(5000 Szolnok, Kaán Károly út 14.) választja.
2. Tűzijáték költsége: 350.000,- Ft + 0 Ft ÁFA (AAM), mindösszesen bruttó
350.000,- Ft, amelyet az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés rendezvénykerete
terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Rákóczi utca 41. 3. ajtó (1788/A/3 hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a felajánlott ingatlant vásárolja meg az Önkormányzat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e 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:
137/2015.(VIII.04.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott Rákóczi utca 41. 3. ajtó
(1788/A/3 hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló
22/2004.(V.01.) rendelet előírásait – az alábbiak szerint dönt:
kk. Rácz János (an: Barkóczi Teréz, szül: Karcag, 2004.10.02. Kunhegyes, Rákóczi utca 41 földszint 3. ajtó) törvényes képviseletében eljáró Barkóczi Teréz
(szül: Kunhegyes, 1979.06.23., an.: Suki Teréz,) kérelmét, mely a gyermeke tulajdonában lévő az ingatlan- nyilvántartásban Kunhegyes, Rákóczi utca 41. 3
ajtószám alatti 1788/A/3 hrsz-on szereplő belterületi ingatlan megvásárlására
vonatkozik
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TÁMOGATJA.
Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott ingatlant –
ingatlan értékbecslési érték szerint – 1.400.000 Ft. azaz Egymilliónégyszázezer forint-ért megvásárolja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Rácz János (5340 Kunhegyes, Rákóczi utca 41. 3. ajtó)
6. Barkócz Teréz (5340 Kunhegyes, Rákóczi utca 41. 3. ajtó)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. 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 09 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok tárgyalását.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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