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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. augusztus 18-án megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 12.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
139/2015.
140/2015.
141/2015.
142/2015.
143/2015.
144/2015.

145/2015.

146/2015.

Határozat tárgya
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költségfelhasználásáról
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő Adatvédelmi
Szabályzatának elfogadásáról
a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium intézményben tanuló gyermekek
étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium által végzett szakmai megfelelőségi vizsgálata utáni
módosításokhoz
a Marady Optika Kft. részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 5. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről szóló 130/2015.(VII.16.) Kt. határozat
módosításáról
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosító számú projekt keretében kötött „Szerződéses Megállapodás”-ban
rögzített tartalék keret felhasználásáról
a Városi Majálisi rendezvény költségeinek Miniszterelnökség által történő utólagos finanszírozásáról

Kódszám
C2
Z1
K1
Z1
K7

D7

A15
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Szabó József Kunhegyes Városért Közalapítvány csoportvezetője, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testület ülése határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Nagy Levente és Madarasi
Imre képviselők igazoltan vannak távol. A képviselő-testület 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester átadja a szót a megjelenteknek, amennyiben kérdések illetve
interpellációk vannak, tegyék meg.
Nagy Kálmán elmondja, nagy örömmel látta, hogy megtörténtek a foltok kijavításai a
munkálatok után. Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak van-e valamilyen beleszólása,
hogy kik azok, akik bejönnek ide és a természet rombolás határán mozognak, amikor elkezdik barbár módon metszeni a fákat. Minden város igyekszik azon munkálkodni, így a
mi városunk is, hogy minél szebb legyen, minél virágosabb, minél látványosabb legyen. És
jön egy ilyen fél barbár társaság, akik kezelhetetlenek, meg lehet nézni akár a bevezető
utakat, akár a főtér környékét, amit csináltak a villamos áram biztosítási ügyén, az a rombolás határát súrolja. Úgy gondolja, érdemes lenne természetvédőkkel megnézetni ezt, ret2

tenetes amit csináltak. Úgy vágták el a fákat, hogy a fél oldala hiányzik, ami a vezeték felől volt, a másik fele, ami a házak felé esik meghagyták, tehát ha valamilyen vihar lesz,
akkor a házak felé fogja dönteni a vihar. Nem csak csúnya, hanem veszélyes is.
Metzinger Ferenc ehhez kapcsolódóan elmondja, miután a városban már minden olyan
beruházás (vízminőség-javítás, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz) megtörtént, sok helyen
megsérültek a fák, megkérdezi, hogy nem kellene-e átgondolni, hogy valamilyen programot indítsanak. A programon belül azok a lakók, akiknek a fáját megcsonkolták, ültessenek helyette olyan alacsony lombozatú fát. Ha nem vállalja a lakos, akkor valamilyen módon, akár közmunkaprogram keretében pótolni ezeket a fákat. A Kossuth utcán is kiszáradtak a fák, mert nem locsolták őket.
Szabó András polgármester elmondja a beruházással kapcsolatban, hogy a javítás folyamatos, október 31-ig ki lesznek javítva a hibák. A fa csonkításokkal kapcsolatban megkéri
jegyző asszonyt válaszoljon Nagy Kálmán felvetésére.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, aki ezt a munkát végzi, minden évben hasonló pusztítást végez. Az E-on-nak egy alvállalkozója, aki állítólag erre van szakosodva, semmi mást
nem vesz figyelembe, csak a vezetéktől való védőtávolságot. A Hajnal utca Dózsa György
utca sarkán lévő platánfa életveszélyessé vált a féloldalas csonkítás miatt. Akik ezeket a
munkálatokat végezték a holnapi nap vissza fognak jönni, a panaszokat teljesíteni fogják.
Jelezte nekik, ha ebből adódóan bármilyen vagyoni vagy testi épségben bekövetkezett kár
lesz, annak ő a felelőse, mert a fa nem így nézett ki és nem ilyen állapotban volt. Fel fogják
venni az E-on-nal a kapcsolatot ezzel kapcsolatban, ugyanis csak azt jelentik be, hogy melyik hónapban jönnek, de hogy melyik nap azt nem, és csak azt veszi észre a lakosság,
hogy elvégezték ezt a munkát.
Szabó András polgármester megköszöni Jegyző Asszony tájékoztatását. A fásítással kapcsolatban elmondja 900 fát ültettek. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Magyar György megkérdezi, hogy ennek az elszállítása az önkormányzat feladata lesz.
Szabó András polgármester elmondja, hogy van, aki összeszedni, de kiadta utasításban,
hogy az ünnepre sehol nem maradhat az utcán fa. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, interpellációja.
Interpelláció hiányában, javasolja, kezdjék el megtárgyalni a napirendi pontokat.
ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év II. negyedévi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban.
Nagy Kálmán elmondja a szöveges részben olvasható az MTZ-82 traktor, de a kiadásoknál nem szerepel, ezt már az első negyedévnél is jelezte.
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Szabó András polgármester elmondja, hogy Oláh Katalin legyen mindig itt az ülésen amikor a Közalapítvány beszámolóját tárgyalják, illetve kéri, hogy Oláh Katalin írásban válaszoljon Nagy Kálmán képviselő úrnak. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a Közalapítvány II. negyedéves tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
139/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. II. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év II. 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

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város 2015. évi I. félévi önkormányzati kulturális és sport
rendezvényeinek költség-felhasználásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
140/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. I.
félévében megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és
sport – rendezvények, illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellékelt formában
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. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő Adatvédelmi 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, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

141/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 62/1997. (XII.21.)
NM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint a Dr. Borsos Imre Központi Orvosi
Rendelő Adatvédelmi Szabályzatát a mellékelt formában elfogadja.

1.
2.
3.
4.
5.

Erről értesülnek:
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Érintett egészségügyi szolgáltatók
Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó szerződés meghosszabbításáról
(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 határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy az iskola neve július 1-től Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája,
Gimnáziuma és Kollégiumára változott.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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142/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája,
Gimnáziuma és Kollégiuma intézményben tanuló gyermekek étkeztetésére vonatkozó
szerződés meghosszabbításáról
A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
a Karcagi Szakképzési Centrum Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája,
Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézményben tanuló gyermekek étkeztetésére
vonatkozó szerződés 2015. december 31-ig történő meghosszabbításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó
4. Meztinger Ferenc a Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma intézményvezetője
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium szakmai
megfelelőségi vizsgálata utáni módosításhoz
(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 az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium
által végzett szakmai megfelelőségi vizsgálata utáni módosítással kapcsolatos határozati
javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
143/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
az Integrált Településfejlesztési Stratégia Belügyminisztérium által végzett szakmai megfelelőségi vizsgálata utáni módosításokhoz
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunhegyes Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgált dokumentumait
az alábbi tartalommal elfogadja
-

Összefoglaló értékelés
Tervezői válaszok
Integrált Településfejlesztési Stratégia I. Megalapozó vizsgálat
Egyeztetett dokumentum
Integrált Településfejlesztési Stratégia Egyeztetett változat
„Egyeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet hatályos előírásai
alapján” című dokumentum

2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a további szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
ITS Konzorcium TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 1133 Budapest
Váci út. 76. 3. em.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin pénzügyi csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Marady Optika Kft. részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431.
hrsz.) 5. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről szóló 130/2015.(VII.16.)
Kt. 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 határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
144/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
a Marady Optika Kft. részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 5. sz. üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről szóló 130/2015.(VII.16.) Kt. határozat módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11.) rendelet 30. § és 32-33. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a Marady Optika Kft. (5310 Kisújszállás, Piac u. 2.)
részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 5.sz. üzlethelyiség bérleti
szerződésének újrakötéséről szóló 130/2015.(VII.16.) Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
„A bérleti jogviszony vége: 2019. december 31.”
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a csatolt, módosítással egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés, valamint a projekt megvalósításához és a támogatást igénylőre vonatkozó
fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez történő hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.
7.

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Marady Optika Kft. (5310 Kisújszállás, Piac u. 2.)

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében kötött „Szerződéses Megállapodás”-ban rögzített tartalék keret felhasználásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkéri Jegyző Asszonyt tájékoztassa a jelenlévőket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, a Vízügyi Igazgatóság írt elő egy olyan technológiai
előírást a vízjogi létesítési engedélymódosítás során, amely előre nem látható volt sem a
megrendelő sem a kivitelező részéről. Ez nem tartalmaz új elemet, a megvalósítás módján
változtat, emiatt szükséges a szerződéses megállapodás módosítása, illetve ahogyan az előterjesztésben is benne van, illetve mellékletként a szerződés módosításban látható, vannak
elmaradó tételek, vannak többlet költségek és a kettő együtt képezi a nettó 3.661.500 Ft-ot
mely többletköltségként jelentkezik, de ez csak a tartalékkeret lehívását jelenti, tehát nem
jelent plusz költséget.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

145/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056
azonosító számú projekt keretében kötött „Szerződéses Megállapodás”-ban rögzített tartalék keret részbeni felhasználásáról szóló 1. számú módosítás jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. pontjában
biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében aláírt Szerződéses
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Megállapodás 1. számú módosítását az 1. számú Vállalkozó követelés alapján a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A követelés nettó 3.661.500 Ft összegét a pályázat Szerződéses Megállapodás „Tartalékkeret” terhére kívánja elszámolni.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a „Szerződéses Megállapodás” 1. számú módosítása aláírására és a
szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. SADE-Magyarország Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
7. Opus-Team 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
8. Mátrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay u. 27.
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Városi Majálisi Rendezvény költségeinek Miniszterelnökség által történő utólagos finanszírozásáról
(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 határozati javaslatot
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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146/2015.(VIII.18.) Kt. h a t á r o z a t,
A Városi Majálisi rendezvény költségeinek Miniszterelnökség által történő utólagos finanszírozásáról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. május 1-jén megrendezte a Városi Majális rendezvényét, melynek költségeire finanszírozási kérelmet nyújtott be.

2.

A Miniszterelnökség a Városi Majális rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához utólagosan 592.168 Ft finanszírozással járul hozzá.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte. Megköszöni a meghívott jelenlévők ülésen való megjelenését.
A képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 26 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok tárgyalását.
Kmf.
Szabó András
polgármester
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
jegyző
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