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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
178/2015.
179/2015.
180/2015.
181/2015.
182/2015.
183/2015.
184/2015.
185/2015.
186/2015.
187/2015.

Határozat tárgya
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. III. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi
működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a fenntartásában működő nevelési intézmények
tanévindításáról
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2014/2015-ös nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának
módosításáról
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának
egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2015/2016os nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
2014/2015-ön tanév szakmai beszámolójának elfogadására
a 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és
leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016. január 1. napjától hatályos módosításáról

Kódszám
C2
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L1
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E16

188/2015.
189/2015.
190/2015.

191/2015.

192/2015.
193/2015.
194/2015.

a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg
gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
a Kunhegyes, Arany János utca 29. és Kunhegyes,
Kossuth Lajos utca 84. szám alatti ingatlanokon végzett
felújítások térítés nélküli átadásáról a Mesterségek
Iskolája Szakképzési Alapítvány részére
a „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés”
című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés 3. számú módosítás kiegészítésének jóváhagyásáról
a Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan fűtés korszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról
az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 10., 12., 14., 16. szám alatti beépítetlen területek
fejlesztéséhez való hozzájárulásról
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőrfőkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti
elhelyezése
céljából
kötendő
ingatlanhasználati
szerződésről

Z1
Z1
L2

A15
Z1
D7

Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 27-én
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, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Fridrik Zsanett ügykezelő, Fábián-Major Anikó
óvodavezető, Kovácsné Lázár Elvira igazgató, Kis-Vén Erika az
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügy és Sport Bizottság tagja, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta
Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatképes, az ülésen kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület nyilvános
ülését 15 óra 11 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 elmondja, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt akinek van bejelentése tegye meg.
Nagy Kálmán elmondja, hogy az elmúlt időszakban felszaporodott az a tevékenység, hogy
kommunális hulladékot hordanak ki a temetőbe. Volt akinek sikerült beazonosítani a szemetét, de sokaknak nem. Rájöttek arra, is hogy az a kamera, ami fel van szerelve a gyendai
úthoz bizonyos távolságig veszi. Azt csinálják, hogy a harmadik szeméttárolóhoz hordják a
hulladékot, mert a kamera azt már nem veszi, több zsák tyúk tetemet hordtak oda. Megkérdezi van-e lehetőség arra, hogy ezeket a szeméttárolókat illetve a szelektív hulladéktárolókat kamerával figyeltessék meg. A Katasztrófavédelem megkereste, és jegyzőkönyvet vettek fel hogy hogyan zajlik a szeméttárolás mindenszentekre tekintettel. Ha kamerázva lennének, akkor lenne megfogható bizonyíték. Ha van rá technikai lehetőség, hogy bővítsék
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ezt a rendszert, akár anyagilag is hajlandóak hozzájárulni. A másik kérdése az, hogy a korábbi testületi ülésen szóba került a kapubejáró szegélyeknek a stabilizálása, amik a csatornázásnál történtek. Nem látott semmiféle munkát, balesetveszélyes most a sok eső miatt is.
Valamit kezdeni kellene ezzel.
Dr. Nagy Levente elmondja, hogy a mentőállomás kivitelezésben csúnya hibák vannak,
ahol a mentőautót szokták mosni abban a helyiségben nem folyik le a víz, áznak a falak. A
gipszkartonok illesztése hiányos, van olyan helyiség ahol nincs fűtés, az ajtót nem lehet
kinyitni. Megkérdezi van-e erre garanciális javítás. A másik dolog, valamelyik este három
kiskorú kislány a főtéren az út közepén táncolgattak, be voltak drogozva. Szólt a rendőröknek is.
Vincze László alpolgármester bejelentéssel kíván élni. A fix trafipax mérőóra tegnap este
felhelyezték az Ágota és a Nagy Sándor utca között. Tábla van kihelyezve, csak az 50 méterre sincs, ez pedig 2-300 méterre is tud fényképet készíteni.
Szabó András megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Bejelentés hiányában
reagál a felvetésekre. Nagy Kálmán felvetésére elmondja, Tóth Imrével megvizsgáltatják,
hogy lehet-e bővíteni a kamerarendszert. Már a tiszafüredi lerakó központ is szólt a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban. Megkérdezi, hogy mennyire lehet büntetni azt, akit
elfognak.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy lehet büntetni, de attól függ, hogy mit rak le.
Szabó András polgármester a kapubejáró szegélyek stabilizálásával kapcsolatban elmondja, hogy megígérték, hogy a betonelemeket kijavítják, 36 hónapjuk van erre.
Vincze László elmondja, hogy Dicső úrral körbement a városban, technológiailag a rögzítés nem lehetséges a tervezés miatt, csak nagyon drága ragasztóval.
Szabó András polgármester a mentőállomással kapcsolatban elmondja, biztosan jelezni
fogja majd az állomásvezető a problémákat és ki lesz javítva. A kiskorúak drogozásával
kapcsolatban sajnos nagyon elterjedtek a veszélyes drogok, most nagyon elterjedt a patkányméreg, aceton és a csavarlazító keveréke. Nagyon büszkék hogy bekerültek a 290
trafipax közé. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Bejelentés hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év III. negyedéves tevékenységéről
(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 tájékoztatót.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
178/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. III. negyedévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év III. 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:
Tájékoztató a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi működéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, megdöbbentő, hogy 2013-ban több volt a bevétel,
mint most, annyi napfényes nap nem volt akkor, mint ebben az évben. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc megkérdezi jegyző asszonyt, hogy a bevétel összege jó-e, utána tudtake nézni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy utána néztek és sajnos ennyi a bevétel.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy van-e limitálva a fürdő befogadóképessége.
Vincze László elmondja, hogy úgy van meghatározva, hogy adott időben maximum menynyien tartózkodhatnak a strand területén, ő 400-ra emlékszik.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
179/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Városi
Strand és Gyógyvizű Fürdő 2015. évi működéséről, létszám és bevétel adatairól
szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal –
tudomásul veszi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a
fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
(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 tájékoztatót.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
180/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a fenntartásában működő
nevelési intézmények tanévindításáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat által
működtetett oktatási – és fenntartásában működő nevelési intézmények
2015/2016-os tanévindításról szóló tájékoztatót a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfogadására
(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 beszámolót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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181/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2014/2015-ös nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetőjének
2014/2015-ös nevelési évről szóló szakmai beszámolóját megvitatta és azt 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. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
(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 javaslatokat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslatokkal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja az alapító okirat módosítását, kézfeltartással jelezze.
182/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratát módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelező érvénnyel
előírja, hogy a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
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Felelős:
Intézményvezető
Határidő: 2015. december 20.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalását, kézfeltartással jelezze.
183/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye 182/2015. (X.27.) Kt. határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
98/2013.(V.28.) Kt. határozattal jóváhagyott Alapító Okiratait.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2015/2016-os nevelési 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, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
184/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2015/2016-os nevelési 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:
• Az óvoda 2015. október 26-tól 30-ig őszi szünetet nem tart.
• 2015. december 23, 24-én és 28, 29, 30, 31-én (6 munkanap) az iskolai
téli szünethez igazodva az óvodák zárva tartanak.
• 2016. március 24. (1 munkanap) Nevelési értekezlet – nevelés nélküli
munkanap
• 2016. március 24-29-ig (iskolai tavaszi szünet) – Az óvoda tavaszi szünetet
nem tart.
• 2016. július 4-től augusztus 12-ig (30 munkanap) az óvodai intézmény
ügyeletet tart, az alábbiak szerint:
Július 4-15-ig Kossuth Úti Óvoda
Július 16-29-ig Zádor Úti Óvoda
Augusztus 1-12-ig Garay Úti Óvoda
• Nyári takarítási szünet:
2016. augusztus 15-26-ig (10 munkanap) minden óvoda zárva tart.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola szakmai beszámolójának elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a határozat szövegében azzal a javítással, hogy 2014/2015-ös tanévről szóló szakmai beszámolót fogadja el.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
185/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola és Szakiskola 2014/2015-ön tanév szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola vezetőjének 2014/2015-ös
tanévről szóló szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja és ezzel együtt
az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2014/2015-ös tanévben
végzett lelkiismeretes tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete
4. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére
benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az EuroFlux Kft. adta, 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 kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
186/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésére benyújtott árajánlatok elbírálása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított
jogkörében eljárva a karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek fel- és leszerelésével a EuroFlux Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft. (5008 Szolnok Külterület 0819/20 hrsz.) társaságot bízza meg, bruttó 1 100 658 Ft összegben.
2. A költséget Kunhegyes Város Önkormányzata saját költségvetése terhére vállalja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy a munkavégzéshez az E-On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvi hozzájárulása szükséges.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a fentiekkel kapcsolatos és az ahhoz szükséges teendők
ellátására, dokumentumok aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016.
január 1. napjától hatályos módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, új tagok lépnek be például Kuncsorba, Kunszentmárton és ezért kell módosítani. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
187/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának 2016. január 1. napjától
hatályos módosításáról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
biztosított jogkörében eljárva – a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás 2016. január 1. napjától hatályos módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2015. (I.27.)
Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kecze István a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke
5. Valamennyi társult önkormányzat polgármestere
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
karácsonyi megajándékozására
(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 javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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188/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg
gyermekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez
legfeljebb 3.945.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet a város 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A következő cégeket kéri fel 2.700- Ft összegben ajándékcsomag összeállítására ajánlattételre:
1. FORTUNA ABC Vegyesker 2000 Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u.
44.)
2. Orosz Józsefné (5340 Kunhegyes Wesselényi utca 18/A)
3. Doma Sándorné (5321 Kunmadaras, Őrsi út 15.)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
(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 javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:

14

189/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2009. (II.13.) számú rendelete 13. § (4) bekezdése alapján az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben részesüljenek szociális célú tűzifa formájában 2015. decemberében, amelyhez a pénzügyi fedezetet a Kunhegyes Városi Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből
biztosítja.
A következő cégeket kéri fel ajánlattételre:
4. AGROMIX-2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.)
5. Szabó és Fia Kft. (5340 Kunhegyes Kossuth Lajos utca 79/a.)
6. 4 ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Arany János utca 29. és Kunhegyes, Kossuth Lajos utca
84. szám alatti ingatlanokon végzett felújítások térítés nélküli átadásáról a Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány részére
(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 kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
190/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes, Arany János utca 29. és Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 84. szám alatti
ingatlanokon végzett felújítások térítés nélküli átadásáról a Mesterségek Iskolája
Szakképzési Alapítvány részére
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
hozzájárul
a Kunhegyes Város Önkormányzata által a Mesterségek Iskolája Szakképzési
Alapítvány (székhelye: 5340 Kunhegyes, Arany János utca 31., képviseli: Sas János kuratóriumi elnök, törzsszáma: 19223663, adóigazgatási azonosító száma:
19223663-1-36, statisztikai számjele: 19223663-9499-569-16) tulajdonát képező
Arany János utca 29., és Kossuth Lajos u. 84. szám alatti épületeken végrehajtott
felújítások térítés nélküli átadásához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza Szabó
András polgármestert a térítés nélküli átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv aláírásához.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány (5340 Kunhegyes, Arany János utca
31.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs, vagyongazdálkodási ügyintéző
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés
3. számú módosítás kiegészítésének jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy szeptember 30-ról november 30-ra kell meghosszabbítani a szerződést.
16

Nagy Kálmán megkérdezi, ha nem lesz kész, akkor még lehet hosszabbítani.
Szabó András polgármester elmondja, hogy ebben az évben kész kell lennie a beruházásnak. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
191/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a „ Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosítószámú projekt keretében kötött Támogatási szerződés 3. számú módosítás
kiegészítésének 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. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a „Kunhegyes
vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosítószámú projekt keretében aláírt Támogatási szerződés 3-as
számú módosításának kiegészítést az 1-es és a 2-es számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a Támogatási szerződés 3-as számú kiegészített
módosításának 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 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
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan fűtés korszerűsítésére
kivitelező kiválasztásáról
(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, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
192/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes, Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan fűtés korszerűsítésére kivitelező kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva:
megbízza
Kovács Imre központi fűtés-szerelő mestert (5241 Abádszalók, Arany J. u.
24/1.)
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Kálvin utca 1. szám alatti ingatlan gáz és központi fűtés szerelés átalakítás bővítés munkáira a rendelkezésre
bocsátott terv alapján
2.230.730.- Ft értékben (Amely 27 %-os Áfát tartalmaz)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Kovács Imre (5241 Abádszalók, Arany J. u. 24/1.)
6. Gere István (5300 Karcag, Ágota u. 20.)
7. Orosz Mihály (5300 Karcag, Kisfaludy u. 5/B.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 10.,
12., 14., 16. szám alatti beépítetlen területek fejlesztéséhez hozzájárulásról
(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 kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
193/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzat tulajdonában lévő Kunhegyes, Szivárvány utca 10., 12., 14., 16. szám
alatti beépítetlen területek fejlesztéséhez való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
hozzájárul
hogy Botos Béla 5340 Kunhegyes, Szivárvány u. 24. szám alatti lakos a Kunhegyes, Szivárvány utca 10., 12., 14., 16. szám alatti ingatlanokon saját költségen
fúrott kutat létesítsen és villamos áram bevezetést végezzen.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátásához.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Botos Béla Kunhegyes, Szivárvány u. 24.
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződésről
(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 kiegészítése 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
194/2015.(X.27.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs
átmeneti elhelyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződésről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
hozzájárul
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés megkötéséhez a határozathoz csatolt tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az ingatlanhasználati szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, Baross u.
39.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs, vagyongazdálkodási ügyintéző
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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 49 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytatják a napirendi pontok tárgyalását.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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