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Sorszám: 3.
Rendelet
száma
2/2016.
3/2016.
4/2016.

Rendelet tárgya
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról
a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az
önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról
a 2016. évi költségvetésről
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A1
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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
20/2016.
21/2016.

22/2016.
23/2016.
24/2016.
25/2016.

Határozat tárgya
Szabó András polgármester személyes érintettsége alapján
döntésből való kizárásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai jelentkezések
időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség-felhasználásáról
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőrfőkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról
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J4
A15
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Z1

26/2016.
27/2016.
28/2016.
29/2016.
30/2016.
31/2016.

a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi
Rendőrőrs működési feltételeinek biztosítása céljából
a 06/5 hrsz-ú ipari terület gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez
a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a
megvalósult közművek üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről
Hooligans élő nagykoncertjéhez kapcsolódó szerződés
megkötéséről
„TOP 1.4.1.-15” felhívás keretein beül a Városi Bölcsőde
épület bővítéséhez, felújításához, építési engedélyezési
terv készítésére tervező kiválasztásához
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez a 2016. február 02 2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-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, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna főtanácsos, Fűtő Georgina humánpolitikai
ügyintéző, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kis-Vén Erika az
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport
Bizottság tagja, Szirmai József, Komáromi László tanácskozási
joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 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 tizenöt nyilvános és kettő zárt 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.
Magyar György képviselő megkérdezi, hogy az önkormányzati telkekkel kapcsolatban
milyen lehetőségei vannak, már több önkormányzat esetében hallották, hogy a mostani
családtámogatási, otthonteremtési hitel kapcsán felajánlották egy jelképes áron a telkeket.
Megkérdezi, hogy van-e ilyenre lehetőség itt Kunhegyesen. Elmondja a múlt ülésen volt
szó az Ápolási Osztály ellátásáról, megkérdezi abban van-e valamilyen változás.
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Metzinger Ferenc képviselő, a szakiskolai végzős tanulók nevében szeretettel meghívja a
képviselő-testület tagjait valamint a bizottsági tagokat is a 2016. február 26-án 14 órai rendezvényre, szeretettel várnak mindenkit.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek bejelenteni valója. További bejelentés hiányában megköszöni Metzinger Ferenc igazgató meghívását. Magyar
György képviselő kérdésére válaszol, elmondja, hogy van elég sok önkormányzati telek,
ezek közül van olyan, ami beépíthetetlen. Az Ápolási Osztállyal kapcsolatban elmondja,
február 15-én lesz az alapító okiratnak a megalkotása, tudomása szerint Karcaghoz fogják
csatolni, csak az a kérdés, hogy hogyan. Dr. Hajnal Judit a területi felelős Debrecenből
megígérte, mielőtt meg lesz a döntés leülnek hárman a Karcagi Kórház főigazgatója, ő és
polgármester úr leülnek és megpróbálnak megegyezni. A karcagi főigazgató asszonnyal
többször egyeztetett, először az volt az állásfoglalás, hogy az Ápolási Osztályt nem viszi
be Karcagra, az utolsó tárgyaláson már az volt, hogy beviszi. Ha a képviselő-testület
egyetért vele, azt az álláspontot fogja képviselni, hogy ne vigyék be az Ápolási Osztályt,
hisz mi lesz a dolgozókkal, az épülettel. 15-e után tud erről bővebben beszámolni. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Dr. Nagy Levente megkérdezi, hogy mi lesz a Hajnal úti óvodával ha be lesz zárva, akkor
később kinyitják vagy eladják.
Szabó András polgármester elmondja, hogy egyelőre a Hajnal utcai óvodát valószínűleg
bezárják, mivel nagyon kevés a létszám, és ha most nem fognak beiratkozni még kevesebb
lesz, az hogy mi lesz az épület sorsa azt még nem tudják. Nem tudják még, hogy a Pedagógiai Szakszolgálatnak is a végleges helye a Kossuth iskolában lesz-e, vagy az Okmányiroda épületével sem tudják hogy mi lesz, jelenleg a rendőrség van ott, az agrárkamara is jelezte igényét az irodákra. Elég sok kiforratlan kérdés van az épülettel kapcsolatban.
Megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója.
Bejelentés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester bejelenti személyes érintettségét az 1. és 2. napirendi pont
tekintetében és kéri a szavazás alóli kizárását. Átadja a szót Vincze László alpolgármesternek.
Vincze László alpolgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Szabó András polgármestert érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – minősített
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
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20/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
Szabó András polgármester személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
Szabó András polgármestert
a 2016. február 11-ei nyilvános ülés 1.) napirendi pontja: Előterjesztés a helyi
önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására és a 2.) napirendi pontja: Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról – vonatkozásában személyes érintettség
kapcsán a
döntéshozatalból kizárja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
Vincze László alpolgármester elmondja, a rendelet módosítására azért van szükség, mert
polgármester úr főállású polgármesterként fog dolgozni. Az Ügyrendi Bizottság véleményezte, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Vincze László alpolgármester elmondja, 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 a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután Szabó
András polgármester érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – a rendeletet
elfogadja és megalkotja
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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának
megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról
(írásban csatolva)
Vincze László alpolgármester elmondja, az első napirendi ponttal szorosan összefügg, hiszen polgármester úr státusza február 15-től megváltozik. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a rendelet tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e 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 a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután Szabó
András polgármester érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – a rendeletet
elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelete
a polgármester és az alpolgármester egyéb juttatásának és az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok valamint a bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez
Vincze László alpolgármester átadja a szót Szabó András polgármester úrnak.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, összevont bizottság véleményezte, megkérdezi a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja az összevont bizottsági ülésen minden bizottság egyhangúan
támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
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:
21/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről

Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő
három évre e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezetője
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének megállapítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, összevont bizottság véleményezte, megkérdezi a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja az összevont bizottsági ülésen minden bizottság egyhangúan
támogatásra javasolja a rendelet tervezetet.
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 rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2016.(II.12.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2016/2017-es tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint
az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még 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:
22/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a
2016/2017-es nevelési évben - a jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekek részére - az óvodai beiratkozás időpontját 2016. április 26. (kedd) és április 27. (szerda) napjára tűzi ki.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. március 25.
Felelős: Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016/2017-es nevelési évben belépő
csoportok gyermeklétszámát kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.
A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézményvezető köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok
létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézményének vezetője
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat
benyújtásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
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:
23/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
2016. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet,
„Kiegészítő szabályok” 2. a) alpont szerinti táblázat 8. pontja szerinti nyilvános
könyvtárat fenntartó települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás elnyerését célzó pályázat benyújtásával egyetért.
2. A támogatási igény benyújtásához és megvalósításához önerő biztosítása nem
szükséges.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a támogatási igény benyújtásával, az ehhez kapcsolódó
dokumentumok aláírásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
HETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város 2015. évi II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költségfelhasználásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
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:
24/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költség-felhasználásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. II. félévében
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények,
illetve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a
mellékelt formában
e l f o g a d j a.

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

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötendő ingatlanhasználati szerződés meghosszabbításáról
(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 tervezetet.
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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:
25/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 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 kötött ingatlanhasználati szerződés 2016. április 30-ig történő meghosszabbításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlanhasználati szerződés módosításának aláírására.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, Baross u. 39.)
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs
működési feltételeinek biztosítása céljából
(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 tervezetet.
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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:
26/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
a Bűnmegelőzési Alapítvány támogatásáról a Kunhegyesi Rendőrőrs működési feltételeinek biztosítása céljából
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.) részére
300.000.-Ft összegű támogatást nyújt
a 2016. évi költségvetése terhére a Kunhegyesi Rendőrőrs működési feltételeinek
biztosítása céljából.
A támogatás folyósítása egyösszegben történik 2016. március 16. napjáig.
A támogatás folyósításának feltétele a Bűnmegelőzési Alapítvány 2015. évi beszámolója az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 30. § szerinti letétbe helyezésének igazolása.
A támogatás Kunhegyesi Rendőrőrs feladatkörében történő felhasználását a Bűnmegelőzési Alapítványnak igazolnia kell.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert, hogy a 20/2005. (VII. 13.) Kt. rendelet szerint készült támogatási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Bűnmegelőzési Alapítvány (5300 Karcag, Kossuth tér 1/a.)
4. Teleki Zoltán r. alezredes Karcagi Rendőrkapitányság (5300 Karcag, Pf.10.)
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9. Irattár
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 06/5. hrsz-ú ipari terület gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez
szükséges tervek elkészítéséhez
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, nagyon rossz a fűtés az épületben. Három ajánlat
érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a Horváth és Társa Kft. adta bruttó 2.580.640 Ft értékben. 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:
27/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
a 06/5 hrsz-ú ipari terület gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontban biztosított jogkörében eljárva a a 06/5 hrsz-ú ipari terület gázellátási
rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítésével
Horváth És Társa KFT.-t
(Horváth Lajos, 5300 Karcag, Madarasi út 31. szám)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 2.580.640.Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016. évi
költségvetés 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. Energiacsapda Kft. Cseh Tamás 5000 Szolnok, Szabadság tér 2 sz., 2. em. 17 a
5. Horváth És Társa KFT. Horváth Lajos 5300 Karcag, Madarasi út 31. szám
6. VARVIK PLAN Mérnöki Iroda Kft. Varga Viktor 5300 Karcag Bercsényi utca 14.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a megvalósult
közművek üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről
(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 tervezetet.
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:
28/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a megvalósult közművek üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelten csatolt nyilatkozat tervezetben foglaltakat elfogadja és jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tagönkormányzat
az üzemeltetési szerződés létrejöttére vonatkozó kötelezettségét elfogadja a Társulási Megállapodás 6.1. pontja szerint.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a nyilatkozat aláírására.
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. Oláh Katalin ügyintéző

15

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a megvalósult
közművek üzemeltetésére kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról és nyilatkozattételről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
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:
29/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
Hooligans élő nagykoncertjéhez kapcsolódó szerződés megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hooligans együttes fellépésére vonatkozóan szerződést köt a POPULART PRODUKCIÓ
Kft.-vel.
2. A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 2016. szeptember 24-én (szombat)
19.00 órai kezdéssel a Hooligans élő nagykoncertet ad.
3. A fellépés díja: 1.890.000 Ft + 510.300 Ft (27 % ÁFA), mindösszesen
2.400.300 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés rendezvény
kerete terhére biztosít.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés „TOP 1.4.1.-15” felhívás keretein belül a Városi Bölcsőde épület bővítéséhez, felújításához, építési engedélyezési terv készítésére tervező kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a feladat elvégzésére négy ajánlattevőtől kértek
ajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatot az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. adta bruttó
2.095.000 forint értékben. 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:
30/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
„TOP 1.4.1.-15” felhívás keretein beül a Városi Bölcsőde épület bővítéséhez, felújításához,
építési engedélyezési terv készítésére tervező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontban biztosított jogkörében eljárva a legkedvezőbb ajánlatot adó
Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai út 96. 2/2)
ajánlatát fogadja el.
Bruttó vállalási ár: 2.095.500 Ft.
1.

Kunhegyes Város Önkormányzata a tervezési díjat pályázati forrásból biztosítja.

2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
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. Babilon Istar Építész Iroda Kft. (5300 Karcag, Jókai u. 22.)
7. Architex Kft. (5000 Szolnok, Balassa Bálint utca 13. A. ép. fszt. 1.)
8. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. – Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út
96. 2/2)
9. BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)
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10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
11. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződés megkötéséhez a 2016. február 02 – 2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés 2016. február 02 – 2016. február
29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. 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:
31/2016.(II.11.) Kt. h a t á r o z a t,
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződés megkötéséhez a 2016. február 02 - 2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó közfoglalkoztatáshoz
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja
a 2016. február 02-2016. február 29. közötti időszakra vonatkozó hagyományos
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében
eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája
javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Szabó Ildikó ügyintéző
Irattár

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Javaslat időszerű feladatok megoldására
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 29 perckor bezárja és zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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