Iktatószám: 196-5/2016/KVÖ

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. január 26-án megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 2.

Rendelet
száma
1/2016.

Rendelet tárgya

Kódszám

az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosításáról
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Határozat
száma
6/2016.
7/2016.
8/2016.
9/2016.
10/2016.
11/2016.
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13/2016.

Határozat tárgya
a Városi Bölcsőde intézményben a 2016. évben tervezett
szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére
Kunhegyes, Nyílt utca 2. (1329. hrsz) belterületi ingatlan
értékesítéséről
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. IV.
negyedéves
tevékenységéről
szóló
tájékoztató
elfogadásáról
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi alapítói
támogatásáról
a „Holt Kakat rehabilitációja” című pályázathoz szükséges
előkészítő munka elvégzéséhez, a tanulmányok
elkészítéséhez szakértő kiválasztásához
az „Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című
pályázathoz előkészítő munka elvégzéséhez, a szükséges
tanulmányok elkészítéséhez szakértő kiválasztásához
2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján útfelújítás,
tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat kivitelezéséhez Ajánlattételi felhívás elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról
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D7
C2
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14/2016.

a közbeszerzési szabályzat módosításának elfogadásához

D5

15/2016.

a nevelési-oktatási intézményekben kisétkezések biztosításáról

J4

16/2016.

a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátása
meghosszabbítására
a Kormány kvótaellenes kampánya és migráns politikája
támogatásáról

17/2016.

Z1
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 26-án
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, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Földi Zsuzsanna főtanácsos, Ollári Balázs
vagyongazdálkodási ügyintéző, Répászky Gabriella vezetőfőtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási
hivatalvezető-helyettes, Fábián-Major Anikó óvodavezető, KisVén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Bordás Mihály tanácskozási
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, külön köszönti Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettest. Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszony igazoltan van távol.
A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.
Elmondja, a mai ülésnek tizennégy napirendi pontja van. 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 megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok tárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló
3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a jogszabály változások miatt van szükség a
rendelet módosítására. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel 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
1/2016.(I.27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.)
rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményben a 2016. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
6/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Városi Bölcsőde intézményben a 2016. évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdése alapján
a fenntartásában működő Városi Bölcsőde zárva tartását az alábbi időpontok szerint
engedélyezi:
•
•

•
•
•

2016. március 5. (szombat) Munkanap (március 14. ledolgozása)
Bölcsődék napja: 2016. 04. 21. (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 45/A. §
(1) bekezdése szerint nevelés-gondozás nélküli munkanap, melynek célja a
bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.)
Nyári szünet: 2016.08.08. – 2016.08.19. (10 munkanap)
2016. október 15. (szombat) Munkanap (október 31. ledolgozása)
Téli szünet: 2016.12.19. – 2016.12.30. (9 munkanap)

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Németh Pálné bölcsődevezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester elmondja, hogy 40 év szolgálati idő után Zsoldiné Nagy Katalin nyugdíjba vonult. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
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Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a pályázati kiírásban a pályázati feltételeknél szerepel
hogy felsőfokú képesítés, főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékű
elismert oklevél. Megkérdezi, mi az, ami ezzel egyenértékű oklevél.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a törvényből idézték ezt a részt be a pályázati
kiírásban. A gyakorlatban nem találkozott még ő sem ilyennel.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
7/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére
A pályázatot meghirdető szerv neve:
Kunhegyes Város Önkormányzat
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Betöltendő munkakör:
Kunhegyes város II. sz. védőnői körzet – területi védőnő a hozzá kapcsolódó
iskolai védőnői feladatokkal
Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott feladatok ellátása a kunhegyesi II. sz. védőnői körzetben.
(ellátotti fő: változó)
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben
meghatározott feladatok az iskolaorvossal együtt, illetve ezen rendelet 3. sz.
mellékletében meghatározott önálló feladatok végzése. (ellátotti fő: változó)
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő – Védőnői Szolgálat
5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
6

A területi pótlék megállapítására az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. Korm. rendelet 21. § (11) bekezdése, illetve
illetménykiegészítésre a 21. § (4) bekezdése alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal
egyenértékű elismert oklevél
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (1 – 3 év)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (4) és (5) bekezdésének
való megfelelés)
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata
- megismerhetési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt
személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez)
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselőtestület zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalja meg.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követő hónap 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea
nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu e-mail címen és/vagy az 59/530-500-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, postai úton, Kunhegyes Város Polgármesterének
címezve kell megküldeni. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Kunhegyes város II. számú védőnői körzet
pályázat”
A pályázat elbírálásának módja:
A Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésen a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.
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A pályázat elbírálásának határideje:
2016. március 22.
A pályázat kiírás közzétételének helye:
- www.kunhegyes.hu
- https://kozigallas.gov.hu
Egyéb, lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Fűtő Georgina előadó
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes, Nyílt utca 2. (1329. hrsz.) belterületi ingatlan értékesítéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát, és kéri az elgépelési hibák javítását.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
8/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Nyílt utca 2. (1329. hrsz) belterületi ingatlan értékesítéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról szóló többször módosított 39/2004.(VII.30.) rendelete 28. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
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Szalagyi Béla (szül.: Kunhegyes, 1965.03.08., an.: Dajka Amália Mária, szig. sz.:
730696TA) Kunhegyes, Nyílt u. 4. szám alatti lakos kérelmét, amely jelenleg nem
hasznosított, önkormányzati tulajdonában lévő Kunhegyes, Nyílt utca 2. szám
(1329. hrsz.) alatti belterületi ingatlan megvásárlására vonatkozik
támogatja.
Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyílt utca 2. (1329. hrsz.)
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant Szalagyi Béla részére 100.000 Ft – azaz
egyszázezer forint – összegért értékesíti.
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
4. Szalagyi Béla (5340 Kunhegyes, Nyílt utca 4.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. év IV. negyedévi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a Közalapítvány beszámolóját.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:

9

9/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. IV. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2015. év IV. negyedéves 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

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi alapítói támogatásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja az alapítói támogatásról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
10/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi alapítói támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány javára 27.510.000 Ft 2016. évi alapítói támogatás átutalásához a 2016. évi költségvetés terhére.
10

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelőbizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Csehné Köteles Rozália Közalapítvány belső ellenőre
8. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a „Holt Kakat rehabilitációja” című pályázathoz szükséges előkészítő
munka elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítéséhez szakértő kiválasztásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a „Holt Kakat rehabilitációja” című pályázat előkészítő munka elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítéséhez három cégtől kaptak
árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot az Opus Team Kft. adta bruttó 5.499.100,- Ft értékben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem a saját költségvetés terhére, hanem a pályázati forrás terhére biztosítja a város, kéri ez a határozatban is kerüljön javításra.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
11/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Holt Kakat rehabilitációja” című pályázathoz szükséges előkészítő munka elvégzéséhez,
a tanulmányok elkészítéséhez szakértő kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontban biztosított jogkörében eljárva a „Holt Kakat rehabilitációja” című
pályázathoz szükséges előkészítő munka elvégzésével, a tanulmányok
elkészítésével az
11

Opus Team Kft.-t (képviselő Virágh Péter, 1138 Budapest, Meder utca 8/b. 3/2.,
levelezési cím 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 5.499.100,- Ft
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázati
forrás terhére biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges teendők
ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Opus Team Kft. Virágh Péter 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
5. Régió 99 Tanácsadó Bt. Szőke Barbara 4032 Debrecen, Károli Gáspár 12/2.
6. Solino Bt. Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Harmat u. 4.
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az „Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című pályázathoz
szükséges előkészítő munka elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítéséhez
szakértő kiválasztásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az „Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén”
című pályázat előkészítő munka elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítéséhez
három cégtől kaptak árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot az Opus Team Kft. adta bruttó
5.499.100,- Ft értékben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem a saját költségvetés terhére, hanem a pályázati forrás terhére biztosítja a város, kéri ez a határozatban is kerüljön javításra.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
12/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
az „Élő környezet kialakítása a Kakat-ér területén” című pályázathoz előkészítő munka
elvégzéséhez, a szükséges tanulmányok elkészítéséhez szakértő kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontban biztosított jogkörében eljárva az „Élő környezet
kialakítása a Kakat-ér területén” című pályázathoz szükséges előkészítő munka
elvégzésével, a tanulmányok elkészítésével
Opus Team Kft.-t (képviselő Virágh Péter, 1138 Budapest, Meder utca 8/b. 3/2.,
levelezési cím 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 5.499.100,- Ft
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a
pályázati forrás terhére biztosítja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges teendők
ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Opus Team Kft. Virágh Péter 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
5. Régió 99 Tanácsadó Bt. Szőke Barbara 4032 Debrecen, Károli Gáspár 12/2.
6. Solino Bt. Berencsi Zsuzsanna 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Harmat u. 4.
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
10. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem
felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat kivitelezéséhez Ajánlattételi felhívás elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat kivitelezéséhez Ajánlattételi felhívás elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról szól az előterjesztés. Javasolja az Ajánlattételi felhívás elfogadását, a Bíráló Bi13

zottság elnökének Barta Ferenc aljegyzőt, tagjainak pedig Bakos László közbeszerzési
szakértőt és Répászky Gabriella vezető-főtanácsost javasolja. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja az Ajánlattételi felhívást és a Bíráló Bizottság tagjainak személyét, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
13/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat kivitelezéséhez Ajánlattételi felhívás elfogadásáról és Bíráló Bizottság
létrehozásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2006/2015. (XII.
29.) Korm. határozat alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatandó hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást indít, melyre az indikatív ajánlatot adókat hívja
meg.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a mellékletben csatolt formában az Ajánlattételi felhívást a jóváhagyja és elfogadja.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot
hoz létre:
Elnök: Barta Ferenc aljegyző
Tagjai: Bakos László közbeszerzési szakértő
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert 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. Bakos László (Fegyvernek)
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzatának
aktualizálásáról
(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, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a közbeszerzési szabályzat aktualizálásáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot a közbeszerzési szabályzat elfogadásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
14/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a közbeszerzési szabályzat módosításának elfogadásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben csatolt
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja és egyben a 27/2014.(II.20.) Kt.
határozatot hatályon kívül helyezi.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert 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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a nevelési–oktatási intézményekben kisétkezések biztosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a nevelési-oktatási intézményekben kisétkezések biztosításáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
15/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a nevelési-oktatási intézményekben kisétkezések biztosításáról
A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21-21/A. §-aiban biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
ahhoz, hogy a tízórait és az uzsonnát
-

a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma
intézményben tanulók esetében Doma Katalin egyéni vállalkozó,

-

a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben
tanulók esetében a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

biztosítsa 2016. február 1-től 2016. június 30-ig.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Doma Katalinnal 2013. augusztus 30-án kelt, többször
módosított, a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma intézményben tanuló gyermekek közétkeztetési feladatainak ellátására
kötött szerződésének módosítására, a szerződés-módosítás aláírására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Kunhegyes Város Óvodai Intézményével a Kunhegyesi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben tanulók tízóraijának
és uzsonnájának biztosítására vonatkozó szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Doma Katalin egyéni vállalkozó
4. Metzinger Ferenc a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma intézményvezetője
5. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
6. Szabó István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kunhegyesi Tankerülete
igazgatója
7. Kovácsné Lázár Elvira Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
vezetője
8. Barta Ferenc aljegyző
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
10. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
11. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
12. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
13. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátása meghosszabbítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a versenytárgyalás határidejének meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 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:
16/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátása meghosszabbítására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
jogkörében eljárva, tekintettel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 11. § (16) bekezdésében foglaltakra, valamint Kunhegyes Város
Önkormányzat Versenytárgyalási Szabályzatában foglaltakra a kunhegyesi 06/5.
hsz-ú, kivett üzem besorolású, 2ha 1857 m2 területű, természetben a Kunhegyes,
Tiszaszentimrei út 11. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó
versenytárgyalási felhívás alapján kiírt versenytárgyalás határidejét
2016. február 29. 16.00 órára módosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a versenytárgyalási
felhívás további rendelkezéseit változatlanul hatályban tartja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok ellátására.
A versenytárgyalási felhívás meghosszabbításáról szóló értesítés megjelenik: a
www.kunhegyes. hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, országos
napilapban, valamint egyéb médiafelületen.
Határidő: folyamatos
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
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Kormány kvótaellenes kampánya és migráns politikája támogatásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel 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:
17/2016.(I.26.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kormány kvótaellenes kampánya és migráns politikája támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselő-testület tagjai
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti, ezzel a képviselő-testület a nyilvános ülésre tervezett munkáját elvégezte, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 16 perckor bezárja és zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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