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a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) rendelet
módosításáról
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009. (XII.23.) rendelet módosításáról
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száma
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217/2015.

Határozat tárgya
a kunhegyesi 4297. hrsz. kert művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18. év alatti
tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
Balogh Bianka tanuló az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására
Lukács Orsolya tanuló az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására
Szekeres Laura tanuló az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására
Takács Dzsesszika tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
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218/2015.

219/2015.
220/2015.
221/2015.
222/2015.
223/2015.

a „Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés”
című
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056
azonosítószámú
projekt keretében kötött Támogatási Szerződés 4. számú
módosításának jóváhagyásáról
Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a 3. és a 4. számú
védőnői körzet részére használatba vett számítógépekre
vonatkozó megállapodásról
a Család- és Gyermekjóléti Központ felállításáról és a család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat érintő átszervezésről
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási
megállapodásának I. számú módosításáról
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási
megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalásáról
az önkormányzat tulajdonában lévő 5340 Kunhegyes,
Nyílt utca 2 sz. alatti telek bérleti szerződésének megszüntetéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 24-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, Mészáros Orsolya
adóügyi ügyintéző, dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető helyettes, Szirmai József, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális,
Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Vincze
Lászlóné intézményvezető tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testület ülése határozatképes, az ülésen nyolc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület nyilvános
ülését 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 elmondja, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt, akinek van bejelentése tegye meg.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, jegyző asszonytól kért valamelyik nap segítséget és
meg is kapta az információt, ami a rendelkezésére állt. Az NSZH szemétszállításával kapcsolatban, amely a zöld hulladékra vonatkozik. Megköszöni jegyző asszony munkáját. A
fájdalma az, hogy köszönő viszonyban nincs az NHSZ teljesítése és a kiküldött anyag,
amit mindenki megkapott, hogy honnan mikor viszik el a zöld hulladékot, mikor viszik el a
szelektív hulladék. Ha végigmennek a városon, akkor látják azt, hogy tele vannak a kapubejárók vagy a bejáró melletti területek szelektív hulladékkal, zöld hulladékkal. Ki vannak
téve azokon a napokon amikor megjelölte az NSZH hogy fog jönni érte, de véletlenül sem
jön érte. Más napokon jön és úgy látja sajnos, hogy ötletszerűen hol itt hol ott földobnak
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néhány zsákot és amikor megtelik az autó akkor elmennek és azzal le is zárták akár a zöldhulladék, akár a szelektív hulladék elszállítását. Egyre jobban rászoknak az emberek arra,
hogy megpróbáljanak szelektíven kirakni szemetet. Ez egy nagyon jó dolog, azt gondolja
sok év szívós munkája volt, emlékeznek még néhány közmeghallgatásra, mikor még a háztartási szemét szállítása is milyen problémát jelentett és ennek a kifizetése. Emlékeznek
arra is, hogy voltak ebből viták és igazából, választ sem tudtak adni. Le fognak szokni az
emberek erről, mert kiszámíthatatlanul csinálja az NHSZ. Ezekkel a zöld illetve szelektív
hulladékokkal nagyon nagy probléma van. Jó lenne valamilyen dűlőre jutni. Év végére értek, most már kezdődik az advent túl sok mindent nem fognak tudni ezzel kezdeni, de úgy
gondolja, hogy közmeghallgatáson is fog elhangzani ezzel kapcsolatban kérdés és erre jó
lenne majd választ adni. Szóba került az hogy, a szelektív hulladékszigeteknél remélhetőleg lesznek elhelyezve kamerák, amelyek esetleg visszafogó erőt jelentenek majd azoknak
akik ott szemetelnek. Már az is egy nagy dolog, hogy elviszik a szelektív lerakóig és nem
dobják el valahol, de igazából ellenőrizhetetlen az, hogy milyen szemét kerül oda. Erre nagyon jó lenne, tudja elhangzott már, polgármester úr is, alpolgármester úr ígéretében is, az
hogy meg lesz a megfelelő megoldás kamerák felszerelésével. Ezt nagyon jó lenne, ha meg
van az anyagi forrás rá, felgyorsítani. Tudja, hogy minden az anyagin múlik, de mindenképpen jó lenne, illetve ha meg van a lehetősége arra, hogy a temetői szemétlerakókat kamerákkal valamilyen módon. Hordja az önkormányzat illetve a közalapítvány a temetőből
a szemetet. Legutóbb 24 zsák diófalevél volt kint. Nem tudják ellenőrizni, ha kamerával
néznék, akkor esetleg visszapörgethető lenne. Elmondja múltkor a soron kívüli testületi
ülésen szóba került képviselőasszonynak a szájából az, hogy valamit kezdeni kellene a tüdőgondozóval illetve az ápolási osztállyal, mivel jelen pillanatban teljesen bizonytalan a
helyzete. Akkor ígéretet kaptak a testületi ülésen, hogy polgármester úr tárgyalni megy és
az igazgató asszonnyal való tárgyalásról tájékoztatást ad. Ha valamennyire lehet, vagy
publikus akkor kérné, hogy erről beszéljenek. Azt gondolja nem csak neki, mint intézményvezetőnek, nagyon sokan vannak, akik oxigénpalackkal élik mindennapjaikat, nagyon
nagy problémát fog jelenteni a tüdőgongozó ideiglenes megszűnése vagy ideiglenes nem
működése a városban. Minden egyes lakó, akik bent laknak az intézményben, akik palackkal élnek, őket be kell vinni Karcagra és ott fogják felírni a palackot, ami óriási törődés egy
olyan embernek, aki csak palackkal tud élni.
Szabó András polgármester megköszöni Nagy Kálmán interpellációját. Megkérdezi van-e
még valakinek bejelenteni valója.
Metzinger Ferenc képviselő szeretettel hívja meg minden képviselőtársát december 05-én
17 órakor a városi Művelődési Házba a negyedikesek szalagavatójára.
Szabó András polgármester megköszöni Metzinger Ferenc meghívását. Megkérdezi van-e
valakinek bejelenteni valója.
Dr. Nagy Levente képviselő elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen jelezte, hogy
azokkal a dizájner drogosokkal baj lesz a városban. Ez be is következett. Elmondja négy –
öt olyan ember van, aki terjeszti ezeket. Megkérdezi, hogy lehetne-e ezekre nyomást gyakorolni, hogy egy kicsit visszább vegyenek. Elmondja, hogy dizájner drognak hívják ezeket, de mindenféle vegyszert árulnak, és akik körülbelül két hete megcsinálták azt a rablást,
azok mindketten függő volt. Előbb utóbb véleménye szerint ezekkel nagyobb baj lesz.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Bejelentés hiányában Nagy Kálmán képviselő szemétszállítással kapcsolatos felvetésére elmondja,
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kamerák elhelyezése meg fog történni, nem tudja, hogy a temetőnél hogy fogják megoldani. A tüdőgondozóval kapcsolatban elmondja, tárgyalt Karcagon az igazgató főorvos aszszonnyal, ezzel kapcsolatban, illetve az ápolási osztály jövőjéről, ugyanis a városban elterjedt, hogy meg fog szűnni. Úgy látja, hogy vezetési válság is van. Talán januárig kibírják
így, de sajnos sok a probléma. Az, hogy elment a tüdő szakorvos, tulajdonképpen itt kezdődött a probléma, meg tudták volna tartani. Sajnos Karcag illetve ajánlottak fel Richter
Sándornak személyt, aki helyettesítette volna, csak sokallotta az óradíjat, de nagyon kevés
olyan szakorvos van, aki ide pályázna. Sőt Karcagon is összesen vannak másfelen, ez alatt
azt érti, hogy három napot dolgozik csak Karcagon tüdő szakorvos. Kunhegyest így nem
tudják segíteni, úgy hogy ide járnának. Most már Karcag kapja meg a finanszírozást, tehát
mindenkinek Karcagra be kell menni január 1-ig. Január 1-én Karcag fogja átvenni az ápolási osztályt, ez állítólag eldöntött tény, de írásban még nem adták be. Nem fog megszűnni,
a főorvos asszony nem akarja, mert olyan területet lát el, amit Karcag nehezen tudna.
Amennyiben lehetséges és lesz majd jelentkező, akkor az az elképzelésük, hogy inkább
kijár egy orvos ide meghatározott napokon. Biztosan lesznek változások, de marad a szülészet is, ahogy képviselőtársa is elmondta, nagyon nagy szükség van rá.
Megköszöni Metzinger Ferenc képviselőtársának a meghívást a szalagavatóra.
A drogosokkal kapcsolatban nem tud semmi biztatót mondani. Hét – nyolc rendőr helyett
Kunhegyeshez már húsz rendőr tartozik, tehát a jelenlét nagyobb. Országos szinten van a
legnagyobb probléma, kényszerelvonót kellene bevezetni, mert aki egyszer drogfüggő lett,
mindenre képes, hogy megszerezze a pénzt a kábítószerre. Ebből vannak a bűncselekmények nem csak Kunhegyesen, hanem országosan. Elmondja, hogy a rendőrség ismeri, hogy
kik azok Kunhegyesen. A lakosság biztonságérzetét lecsökkentette ez az eset, ahogyan
képviselőtársa mondta két ember csinálta ezt és lehet, hogy nem is voltak teljesen észen.
Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Nagy Kálmán képviselő megköszöni a válaszokat polgármester úrnak. Azt gondolja, hogy
ez jó hivatkozási alap lesz a drogosoknak, hogy drogosak voltak és nem voltak a kontrollált cselekedetük birtokában. Ez egy nagyon jó kifogás, ezzel talán megúszhatnak valamit.
Számára azért nehéz ez a helyzet, amit elmondott a tüdőgongozóval kapcsolatban, hogy azt
látja, a tudomása szerint egyetlenegy orvos sincs megbízva azzal, hogy az ápolási osztályon, amely kórházként funkcionál, hogy az orvosi felügyeletet ellássa. Január 1-től él az a
törvény, amely a 100 ágynál kisebb kórházakat integrálja, valamely másik kórházhoz. Így
megszületett az a döntés, hogy a karcagi kórházhoz integrálják. Az országban rengeteg
ilyen kórházat érint a környéken is volt nem egy és nem két helyen olyan szülőotthon, amit
ezzel együtt bezártak és helyette például valamilyen társ egészségügyi intézmény van. A
Dunántúlon sokkal veszélyesebb a helyzet, mert ott rengeteg ilyen kis kórház van. Nem
lehet tudni, hogy ezekkel a 100 fő alatti kis kórházakkal mi lesz, így hogy orvos sincs, és
legjobb tudomása szerint még megbízási szerződéssel sincs olyan szakápoló, akinek felsőfokú végzettsége lenne és ott van bent harmincnyolc ember. Legalábbis a tudomása szerint
ez a szám szerepel a működési engedélyben, általában sokkal többen szoktak bent lenni,
mert a kényszer nagy úr. Az ápolási osztály olyanra mint elfekvő részlegre szükség van.
Tudja, hogy a városnak tulajdonképpen semmilyen ráhatása erre a dologra nincs, hisz a
korábbi Gyemszi-hez már megváltozott a neve, volt integrálva a karcagi kórház és satöbbi
is. Az a félő, ezek a dolgok, mivel az emberek nem tudják, hogy Karcag Gyemszi és
SZGYF vagy akárkinek a fenntartása alatt van, itt fognak lecsapódni a dolgok. Tőlük kérdeznek és nem fognak tudni egyetlen választ sem adni. Gondoljanak bele, mindenkinek
volt már elesett ápolandó hozzátartozója esetleg szülője egy olyan intézményben, ahol se
orvos, se felsőfokú végzettségű ápoló nincs, hogyan ápolhatnak. Lehet, hogy nem lenne
haszontalan dolog leülni, ha nem is testületi ülésen, akár egy rendkívüli ülést is lehet erre
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szánni, hogy az igazgató asszonnyal az itteni intézményvezetőre az önkormányzatnak
nincs ráhatása, de az igazgató asszonynak van, most már felettese. Egy tárgyalást lebonyolítsanak, hogy valamit tudjanak azon túl, amit polgármester úr, megköszöni, hogy megtervezte a tárgyalást és elmondta most mindezt. Úgy gondolja, hogy erre szükség lenne.
Szabó András polgármester elmondja, hogy egyelőre a karcagi kórház sem felettese az
ápolási osztálynak. Azon drukkol ő is, hogy valahogyan húzzák ki január 1-ig, amikor már
Karcaghoz tartozik, és akkor jobban tud Karcag is eleget tenni. Nem tudja, hogy ez személyi vagy nem személyi, de csak ki kell jelenteni, hogy az ottani vezetővel voltak problémák, a beszámolót sem tudtak kérni, pedig minden évben tárgyalta a képviselő-testület. A
szennyvíz rákötésnél minden segítséget megadtak neki. A gazdálkodással is nagy a gond.
Attól félt, hogy megszüntetik, de azt mondták, hogy erről szó sincs, hisz olyan ellátási területe van Kunhegyesnek, hogy ezt fenn kell tartani. A létszám lehet, nem marad ennyi, arról
már a karcagi főorvos dönt, hogy hogyan akarja megoldani, de meg akarja mindenképpen.
Reméli, hogy a tüdő szakorvos is egyenesbe kerül a városban, nagy bizakodással van. Elsősorban a szakember hiány jelent problémát.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy reménykedhetnek abban, hogy januártól visszatérnek erre.
Szabó András polgármester elmondja, hogy persze. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Bejelentés hiányában megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.
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.
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
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2015.(XI.25.)
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 a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) 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.
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
19/2015.(XI.25.)
önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
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Előterjesztés a kunhegyesi 4297 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, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát.
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 javaslat „A” változatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
210/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a kunhegyesi 4297. hrsz. kert művelési ágú terület eladásához való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.) önkormányzati rendelet alapján az alábbiak szerint dönt:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja ifj.
Emődi Imre (szül.: Budapest, 1996.01.16., an.: Barta Mária) 5340 Kunhegyes,
Dózsa Gy. utca 33. szám alatti lakos kérelmét, mely az Önkormányzat
tulajdonát képező Kunhegyes belterület 4297 hrsz-ú, kert művelési ágú a 1318
m2 nagyságú terület megvásárlására vonatkozik.
2. Az ingatlant 39.540,- Ft, azaz Harminckilencezer-ötszáznegyven 00/100 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 Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

ifj. Emődi Imre (5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 33.)
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Irattár

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és a tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
(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 határozat tervezet, hogy a tűzifát az
Agromix 2002 Kft-től vásárolják.
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, hogy az Agromix 2002 Kft-től kerüljön megvásárlásra a tűzifa, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
211/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociálisan rászorulók
részére tűzifa biztosítására bekért árajánlatok elbírálása során – az összességében
legjobb ajánlatot adó - AGROMIX 2002 Kft. (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz., adószáma:12921786-2-16) által benyújtott, bruttó
1.499.850 forint összeget tartalmazó ajánlatot fogadja el, amely összegért 55,55
tonna tűzifa kerül beszerzésre.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert, hogy az AGROMIX 2002. Kft.-től történő beszerzéssel és
a kiosztással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a város 65 év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
(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 határozat tervezet, hogy a karácsonyi
csomag a Fortuna Abc Vegyesker 2000 Bt-től kerüljön beszerzésre.
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, hogy a karácsonyi csomag a Fortuna Abc Vegyesker 2000 Bttől kerüljön beszerzésre kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
212/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18. év alatti tartósan beteg gyermekek részére
karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18. év alatti tartósan beteg gyermekeknek a karácsonyi ajándékcsomag beszerzése tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot adó FORTUNA ABC
Vegyesker 2000 Bt.-vel köt szerződést (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 44.,
adószáma: 20718761-2-16, képviseli: Jákó Gábor), 1460 csomag készítésére bruttó
2700,- Forint/csomag egységáron.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi fedezetet a város 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a megrendeléshez és a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
(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 elviekben támogatásra javasolja Balogh Bianka, Lukács Orsolya, Szekeres Laura és Takács Dzsesszika tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételét.
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, hogy Balogh Biankát elviekben támogassák a programban
való részvételét, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
213/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Balogh Bianka tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének
támogatására
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Balogh
Bianka nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Fehér Mária) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
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4./ A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát
– jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György a Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója
Varga Katalin Gimnázium (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati
javaslatot, hogy Lukács Orsolyát elviekben támogassák a programban való részvételét,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
214/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Lukács Orsolya tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének
támogatására
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Lukács
Orsolya nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Vadon Zsuzsanna) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
4./ A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát
– jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Szabó András polgármester
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György a Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója
5. Varga Katalin Gimnázium (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati
javaslatot, hogy Szekeres Laurát elviekben támogassák a programban való részvételét, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
215/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Szekeres Laura tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének
támogatására
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Szekeres Laura nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Takács Mónika) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
4./ A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát
– jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György a Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója
5. Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.)
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozati
javaslatot, hogy Takács Dzsesszika elviekben támogassák a programban való részvételét,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
216/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Takács Dzsesszika tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Takács
Dzsesszika nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Gráczer Anikó) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó
Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
4./ A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát –
jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György a Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója
5. Varga Katalin Gimnázium (5000 Szolnok, Szabadság tér 6.)
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
(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 2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetését.
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 a kalendárium megjelentetéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

217/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2016. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium tartalmát
j ó v á h a g y j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Komáromi László felelős szerkesztő
5. Víg Márta szerkesztő
6. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú "Kunhegyes vízminőség
javítás és vízbázis fejlesztése" című projekt 4. szám Támogatási Szerződés módosítanak jóváhagyásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a támogatási szerződés módosításáról szól az előterjesztés, november 30-ról 2015. december 15-re módosulna a projekt fizikai zárás. Megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattal kapcsolatban.
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Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a vízhez normaflore-t fognak-e osztani, mert ez a klór ez
pusztítja a bélbolyhokat. Jelen pillanatban ihatatlan a víz és ilyen bélbolyhos jellegű
gyógyszer adni kellene a lakosságnak. Ijesztő, ami a vízminőség javítással összejött. Hogy
ez kinek vagy minek a hibája, ez tragikus. Gondolja, mindenki tapasztalja nem csak ő.
Szabó András polgármester elmondja, hogy eddig is klórral történt az vízminőség-javítás.
Remélik, hogy utána Kolozsvári Imréék jobban be fogják tudni állítani, hogy ne legyen
ennyire klóros. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Magyar György megkérdezi, hogy akkor még reménykedhet abban, hogy jobb lesz a víz.
Szabó András polgármester elmondja, hogy igen reménykednek. Megkérdezi van-e még
valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
218/2015.(XI.24.) 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 4. számú
módosításának 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-1.3.0/09-11-2013-0056
azonosítószámú projekt keretében aláírt Támogatási Szerződés 4-es számú
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Támogatási Szerződés 4-es számú 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 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
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a 3. és a 4. számú védőnői körzet
részére használatba vett számítógépekre vonatkozó megállapodásról
(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 határozat tervezetet.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
219/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól a 3. és a 4. számú védőnői körzet részére használatba vett számítógépekre vonatkozó megállapodásról
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13 § (1) bekezdés 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tulajdonában lévő 2 db
munkaállomást a TÁMOP-6.1.4./12/1-1/2012-0001 projekt fenntartási időszak
végéig, azaz 2020. november 30-ig ingyenesen birtokba, használatba veszi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a projekttel kapcsolatban további kötelezettséget nem vállal, csak a 2 db mobil munkaállomás működtetését.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata jóváhagyja az átadás-átvételi megállapodást
a melléklet szerinti tartalommal.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a 2 db mobil munkaállomás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal tulajdona, és legalább a projekt
fenntartási időszakának végéig (2020. november 30.) a tulajdonában is marad.
5. Kunhegyes Város Önkormányzata a használatba vett 2 db munkaállomást a
fenntartásában működő 3. és a 4. számú védőnői körzet részére munkavégzés
céljából átadja.
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6. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
2 db mobil munkaállomás átvételével kapcsolatos dokumentumok aláírására és
a szükséges teendők ellátására.
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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Család és Gyermekjóléti Központ felállításáról és a család és gyermekjóléti szolgálati feladatokat érintő átszervezésről
(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 központ felállítását, a társulási megállapodás I. számú módosítását és a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalását
azzal a kiegészítéssel, hogy a záradékban az lenne benne, hogy a „Társulás feladat-ellátási
kötelezettségének körébe tartozó települések feladatellátásának biztosítása során, a törvény
által az ellátási körébe tartozó településeknek meghatározott illetve számított szakmai létszámon felüli létszám alkalmazásával a feladat ellátására jogosult önkormányzat, mint a
többletköltség viselőjének hozzájárulása szükséges.”
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a határozati javaslattokkal kapcsolatban.
Nagy Kálmán elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza azt, hogy elméletileg nem biztos, hogy gyakorlatilag is létszámemelést fog jelenteni, ha kialakul a központ. Az ő olvasatában úgy van, hogy a járási székhely akkor 20.000 lakó fölött van a lakóinak a száma,
20.300 ember van beemelve és akkor 6 ember kell, aki a feladatot ellátja. A kérdése arra
irányul, hogy most is meg van-e a 20.000, mert az 2013. december 31-i adat. Másrészt pedig kell-e új embereket fölvenni vagy a járásban lévő szakemberek fogják ellátni és egybe
kell vonni, megszűnik egy-egy önkormányzatnál ez a kör.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a hatályos végrehajtási jogszabályt várták. Maga
az intézmény átszervezés egyrészt feladat csökkenéssel jár, merthogy a gyermekjóléti
szolgálatok megszűnnek. Másrészt feladat növekedéssel a család- és gyermekjóléti központ
beállításáról. A létszám nem fog változni. Az, hogy a végrehajtási rendeletben mi lesz, ahhoz kéne egy gömb, hogy lássák. Jelen állás szerint az intézményben jelenleg alkalmazott
dolgozókból kerülne kialakításra ez a központ. Ezért beszélnek intézmény átszervezésről.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot az intézmény átszervezéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
220/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Család- és Gyermekjóléti Központ felállításáról és a család- és gyermekjóléti szolgálati
feladatokat érintő átszervezésről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
29. §-a alapján szükséges átszervezésekről az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a család- és gyermekjóléti
szolgálati feladatokat továbbra is a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
keretei között kívánja ellátni.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja
a Család- és Gyermekjóléti Központ Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézményen belül történő kialakítását.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
6. Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere
7. Pisók István Tiszagyenda polgármestere
8. Vincze Lászlóné a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetője
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja
a határozati javaslatot a társulási megállapodás I. számú módosításáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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221/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának I. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-88. §-a, valamint a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodása XVI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI fejezetének 3.
pontja alapján a társulási megállapodás I. számú módosítását az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal
elfogadja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a társulási megállapodás I. számú módosítása és aktualizálásai
aláírására és az ezzel kapcsolatos teendők ellátására.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
6. Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere
7. Pisók István Tiszagyenda polgármestere
8. Vincze Lászlóné a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetője
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja
a határozati javaslatot a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalását, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
222/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás társulási megállapodásának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalásáról
A Képviselő-testület jóváhagyja a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás
221/2015. (XI.24.) Kt. határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 107/2013. (V. 28.)
Kt. határozattal jóváhagyott társulási megállapodást.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Bibókné Simon Mária kincstári csoportvezető
Kamarás Zsolt Tiszaroff polgármestere
Pisók István Tiszagyenda polgármestere
Vincze Lászlóné a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény intézményvezetője

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 5340 Kunhegyes, Nyílt utca 2. sz.
alatti telek bérleti szerződésének megszüntetéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

223/2015.(XI.24.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzat tulajdonában lévő 5340 Kunhegyes, Nyílt utca 2 sz. alatti telek bérleti
szerződésének megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ának feladatkörében értelmében az alábbiak szerint dönt:
Boros József Attila (szül.: Kunhegyes, 1978. január 07. a.n.: Simai Anna Mária,
szig. sz. 895076 LA) a Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő
5340 Kunhegyes, Nyílt utca 2. sz. ingatlannal kapcsolatos határozott idejű szerződése
2015.11.30. napjával megszűnik,
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− azzal, hogy az önkormányzat felé fennálló 7.941,- Ft tartozás erejéig a Bérlő
által benyújtott 42.330 Ft összegű számlából elszámolásra kerül.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Boros József Attila (8991 Hottó, Kossuth u. 4.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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 bezárja és zárt ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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