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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 16-án
megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna főtanácsos, Bodó
István főmunkatárs, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző,
Fábián-Major Anikó óvodavezető, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Molnár Zoltán
tűzoltóparancsnok, Suki Lászlóné a Kunhegyesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szirmai József tanácskozási joggal
meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent.
A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.
Elmondja, a mai ülésnek huszonkét nyilvános és hat zárt napirendi pontja van. Javasolja,
hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán köszönti a jelenlévőket, elmondja a Széchenyi utcában az az út amely a falusi vendéglátó turista szálláshelyhez vezet, azt az utat valamikor az ott lakó két család csinálta meg az útalapját illetve annak a lefedését. Az utóbbi időben nagyon rossz állapotba
került. Az önkormányzatnak eddig egy fillérjébe nem került ez. Szeretne segítséget kérni,
hogy ezt az utat amennyire lehet, akár a közmunkaprogramban vagy más lehetőséggel élve
ezt az utat lehetőleg rendbe tenni több célból is. Egyrészt nem tudják könnyen megközelíteni a falusi vendéglátó helyet, másrészt pedig a Sarepta Idősek Otthonának is szüksége
van arra, hogy áruszállítás miatt illetve betegelszállítás szempontjából olyan út legyen,
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amit meg lehet közelíteni akár mentővel. Ebben szeretne segítséget kérni, az ott élők fordultak hozzá kéréssel.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, több állami tulajdonú ingatlan esetében
már sikerült kedvező korszerűsítési lehetőségekkel élni és közvetlen környezetben a MÁV
állomás és környezete az, ami kritikussá kezd válni küllemében, komfortjában, állagában.
Ott magántulajdonú ingatlan és omladozik a közvetlen környezete is. Aki vasúton érkezik
lassan visszafordul, mert nagyon ápolatlan, nagyon vedlett az egész környezet. Úgy gondolja, hogy ezen lehetne a MÁV berkeiben szárnyvonalként is segíteni.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás hiányában először Nagy Kálmán képviselő felvetésére reagál. Elmondja, hogy először azokat az utcákat próbálják helyreállítani, amelyeknél a
beruházásokkal kapcsolatban léptek fel problémák. Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő asszonynak a felvetésére elmondja, hogy már ez ügyben keresték a MÁV-ot.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy írásban megkeresték már a MÁV-ot a vasútállomás épületének romlása kapcsán. Emlékei szerint azt válaszolták anno, hogy a következő
rekonstrukciós pályázatukban lesz lehetőség arra, hogy az első ütemből kimaradt állomások rekonstrukciója megtörténjen. Egy újabb megkeresést írnak polgármester úr nevében
és aláírásával. Ez állami tulajdonú épület, tehát az önkormányzat nem csinálhat rajta semmit. Ami segítő munkálatokat végeztek, az a gaztalanítás volt. Ugyanez a válasza a magántulajdonnal kapcsolatban is.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat. Az Ápolási Osztállyal kapcsolatban elmondja, komoly fejlemények történtek. Aggályát fejezte ki Dr. Hajnal Judit
területfelelősnél, hogy mi lesz ha megszűnik az intézmény, mi lesz a dolgozókkal, az épülettel. Dr. Fazekas Sándor miniszter úrral is tárgyalt ez ügyben, aki azt tanácsolta, hogy
beszéljen Lengyel Györgyi államtitkár asszonnyal. A titkárnőjével már beszélt, államtitkár
asszony most szabadságon van. Eközben tudomására jutott, hogy az Ápolási Osztályon
megjelentek a minisztériumból és megnyugtatták a dolgozókat, hogy nem fog megszűnni,
hanem továbbra is működik, az más kérdés, hogy lehet hogy Karcaghoz fogják csatolni.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna elmondja, hogy minden bizonnyal javultak a maradhatóság feltételei, mert az egészségügy berkeiből finanszírozás tekintetében a szociális
ágazathoz szervezik a szociális ápolást, tartós szakápolás, hospiceok áttételét. Az idei évben háromezer ezt követően tizenegynéhány ezer ágy vonatkozásában és Karcag Kórház
sokkal kevésbé érdekelt abban, hogy saját aktív egészségügyi ellátása berkein belül tudja
ezt a 32 ágyat is, hiszen az egészségügyben nem lesz finanszírozó akkor ez neki csak ráfizetést termelhetne. Ennek mentén, ha maradhat, akkor inkább a bővítésén és korszerűsítésén kellene dolgozni, mert a lakossági korfa mindenképpen kihasználtság százalékai azt
mutatják, hogy ennek van jogosultsága.
Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója.
Bejelentés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet
módosítására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Szabó András polgármester 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/2016.(III.17.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a térítési díjakat nem kívánják módosítani, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági,
Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottságok véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolta 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
34/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjak felülvizsgálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 92. § (1) bekezdés b) pontja, és a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás Társulási Megállapodásának XIII. 1. pontja alapján biztosított jogkörében eljárva, a Szt. 115. § (1) bekezdése felhatalmazása alapján
felülvizsgálta
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (III. 25.) rendeletét. A
felülvizsgálat eredményeképp térítési díj vonatkozásában módosítást nem
tart indokoltnak.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Pisók István Tiszagyenda Község Polgármestere
3. Kamarás Zsolt Tiszaroff Község Polgármestere
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Vincze Lászlóné Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény vezetője
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
10. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet. A szerződés 4. pontjában egy adag
déli meleg főétkezés ára az óvodás gyermekek esetében 436,- Ft+ÁFA, bruttó 554,- Ft;
általános iskolások esetében 382,- Ft+ÁFA, bruttó 485,- Ft; középiskolás gyermekek esetében 349,- Ft + ÁFA, bruttó 443,- Ft.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolta 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
35/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a tavaszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében
eljárva
hozzájárul
ahhoz, hogy a tavaszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai Intézménye biztosítsa 2016. március 24-től 2016. március 29-ig a csatolt
szerződés szerint.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, hogy precíz táblázatokkal kiegészített beszámolót
olvashattak el a képviselők. Megígéri, ha a képviselő-testület egyetért ezzel, ebben az évben is megkapják a támogatást. Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása.
Nagy Kálmán mint a köztestület elnöke megköszöni a képviselő-testületnek a támogatást
amellyel támogatta az önkormányzati tűzoltó-parancsnokság munkáját és köszöni polgármester úrnak a megelőlegezett támogatási ígéretét. Megköszöni Molnár Zoltán egész éves
munkáját és kéri adja át a munkatársainak is.
Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok megköszöni a segítséget, amit az önkormányzattól kaptak.
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 beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltóparancsnokság valamennyi dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett megelőző és védekezési tevékenységét, kézfeltartással jelezze:
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
36/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámoló
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a város tűzés katasztrófavédelmi helyzetének értékeléséről szóló beszámolót
megismerte és azt
jóváhagyólag elfogadja,
egyúttal a Kunhegyesi Önkormányzatai Tűzoltó-parancsnokság valamennyi dolgozójának megköszöni a tűz- és katasztrófavédelmi feladatok során kifejtett megelőző és védekezési tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Nagy Kálmán köztestület elnöke
5. Molnár Zoltán tűzoltó parancsnok
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes város versenysport–tevékenységének 2016. évi támogatására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, 7.500.000 Ft van előirányozva ebben az évben. Javasolja, hogy a Postagalambsport Egyesület 100.000 Ft-ot, a Sporthorgász Egyesület
150.000 Ft-ot és a Kunhegyes ESE 7.250.000 Ft támogatást kapjon. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottságok véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság
egyhangúan elfogadásra javasolta 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
37/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város versenysport tevékenységének 2016. évi támogatására
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 15. pontja szerinti kötelezően ellátandó feladatok alapján biztosított jogkörében eljárva, a sport támogatására elkülönített 2016. évi költségvetési összeg felosztásáról az alábbiak szerint
döntött:
1.) A Képviselőtestület a benyújtott pályázatok alapján a rendelkezésre álló 7
500 000 Ft keretösszeget az alábbiak szerint osztja fel:
R-04 Postagalambsport Egyesület
Sporthorgász egyesület
Kunhegyes ESE
labdarúgás
röplabda
Összesen:

100 000 Ft
150 000 Ft
7 250 000 Ft
7 500 000 Ft

2.) A támogatás utalásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya gondoskodik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Gál Lajosné elnök, Sporthorgász Egyesület
Szabó György ügyvezető, Kunhegyes ESE
Szirmai József elnök, R-04 Postagalambsport Egyesület
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Bodó István főmunkatárs

HATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
(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.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
38/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi szakmai beszámolójáról szóló bizottsági tájékoztató tudomásul vételéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottságának a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi szakmai munkájáról
szóló tájékoztatót
tudomásul vette
azzal, hogy az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2015. évben a közművelődési, kulturális feladatok végrehajtása, a városi rendezvények színvonalas lebonyolítás során kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3. Barta Ferenc aljegyző
4. Magyar György Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
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 azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a
Nemzeti Kulturális Alap javára a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a Kunsági pünkösdölő megrendezésére néptánccal, népzenével és KunMívekkel című pályázat vonatkozásában
(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.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
39/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
azonnali beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazásról a Nemzeti Kulturális
Alap javára a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény a „Kunsági pünkösdölő megrendezésére néptánccal, népzenével és Kun-Mívekkel” című pályázat vonatkozásában
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény fenntartójaként a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott
„Kunsági pünkösdölő megrendezésére néptánccal, népzenével és KunMívekkel” című pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított
jogkörében eljárva
engedélyezi
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Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 1174514515577290 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap 100320000-00288767-00000000 számlája javára.
A felhatalmazás 2016. július 20. napjától 2019. július 20. napjáig érvényes.
3. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. OTP Bank NYRT Kunhegyesi Fiókja
4. Nemzeti Kulturális Alap
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és a Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány, minta Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója közötti Együttműködési megállapodásról valamint az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ
telephelyként történő használatáról
(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 határozati javaslatokat.
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 a Művelődési Központ telephelyként történő használatáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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40/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskolánál a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ telephelyként történő használatától
Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény tagintézménye az Ilosvai
Varga István Városi Művelődési Központ (5340 Kunhegyes Szabadság tér
7.; hrsz.: 2026/1) a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratában telephelyként feltüntetésre kerüljön.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány
4. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
Szabó András polgármester megkéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a határozat
tervezetet az együttműködési megállapodásról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
41/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata és a Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány, mint a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója közötti Együttműködési megállapodásról
1.

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány valamint a Kunhegyes Város Önkormányzata között megkötendő együttműködési megállapodást – az önkormányzat vagyonáról szóló
többször módosított 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet 11. § (1) - (4)
bekezdése, és a 34.§-a előírásának figyelembevételével – a mellékelt formában
j ó v á h a g y j a.
az alábbi feltétellel:
együttműködési megállapodás időtartama: 2016. szeptember 1-jétől – 2021.
augusztus 31-ig.

2. A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány
4. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
(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.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
42/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ tagintézmény tervezett nyári működéséről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §ában foglaltak szerint a fenntartásában működő Ilosvai Varga István
Városi Művelődési Központ tagintézmény zárva tartását az alábbiak
szerint
engedélyezi:
Az intézmény 2016. július 11-től – július 31-ig zárva tart, a dolgozók
igény szerint ügyeletet látnak el.
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A feladatok ellátásáért a fenti időtartamban is az intézmény vezetője
felelős.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
43/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 14/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet alapján a civil szervezetek részére támogatási pályázatot ír ki. A
pályázati kiírást a következő tartalommal közzé teszi a Kunhegyesi Híradó áprilisi
számában és a www.kunhegyes.hu honlapon:
„Támogatásban részesülhet mindazon kunhegyesi székhelyű, legalább két éve működő párton kívüli 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő civil szervezet,
amely Kunhegyes közigazgatási területén végzett tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez:
- kulturális tevékenység, kiemelten a városi rendezvényekhez való kapcsolódás,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
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-

közrend, közbiztonság védelme célt meghatározó pályázat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
kérelmező azonosító adatait (név, cím, adószám, cégbejegyzés),
a pályázati célt (amire a támogatást kéri),
a pályázati cél megvalósításának költségvetését,
a saját erő összegét,
a kért támogatás összegét.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
- 6 hónapnál nem régebbi igazolás arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény
alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók. A civil szervezeteknek a kapott támogatással 2017. január 15-ig kell elszámolni.
A pályázatot Kunhegyes Város Polgármesteréhez (Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
2016. május 12. (csütörtök) 16 óráig lehet benyújtani.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell. A nyilatkozat
kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll,
úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz”
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Nyugdíjas Klub támogatásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
44/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
Nyugdíjas Klub támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Nyugdíjas Klub
(képviseli: Papp Lászlóné klubvezető, 5340 Kunhegyes, Nagy S. u. 17.) részére
50.000.-Ft összegű támogatást nyújt
a 2016. évi költségvetése terhére a Szarvasra tervezett kirándulás (Szarvasi Arborétum és a Mini Magyarország makettpark megtekintése, sétahajózás) megvalósítása céljából.
A támogatás utófinanszírozású, kifizetése készpénzben, Kunhegyes Város Önkormányzata (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) részére kiállított számlák
alapján történik a támogatási cél megvalósítását követő 60 napon belül.
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármesterét, hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Papp Lászlóné (5340 Kunhegyes, Nagy S. u. 17.) Nyugdíjas Klub klubvezetője
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Irattár
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi Csoport céljai érdekében
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
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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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
45/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete támogatásáról a Kunhegyesi
Csoport céljai érdekében
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mozgássérültek
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete (5000 Szolnok, Somogyi B. u. 4/a.)
részére
60.000.-Ft összegű támogatást nyújt
a 2016. évi költségvetése terhére a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete Kunhegyesi Csoportja által szervezett Rokkantak napja és
kirándulás megvalósítása céljából.
A támogatás folyósítása egy összegben 2016. május 31-ig átutalással történik.
A támogatás folyósításának feltétele a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete 2014. 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 Csoport céljaira történő felhasználását a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületnek igazolnia kell.
A képviselőtestület felhatalmazza Szabó András Kunhegyes Város Polgármesterét, hogy a 14/2015. (V. 27.) Kt. rendelet szerint készült szerződést aláírja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Dr. Urbán Szabó Béla Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület
(5000 Szolnok, Somogyi B. u. 4/a.) elnöke
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Irattár
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 06/5. hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátása 2. számú meghosszabbítására
(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 elmondja, hogy holnap fog tárgyalni egy céggel. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
46/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a 06/5 hrsz-ú ipari terület versenytárgyalásra bocsátása 2. számú meghosszabbítására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról 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
hrsz-ú, kivett üzem besorolású, 2ha 1857m2 területű, természetben a Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 11. szám alatt található ingatlan hasznosítására vonatkozó versenytárgyalási felhívás alapján kiírt versenytárgyalás határidejét
2016. március 31. 16.00 órára módosítja.
A Képviselőtestület a versenytárgyalási felhívás további rendelkezéseit változatlanul hatályban tarja.
A Képviselőtestület 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
3. Barta Ferenc aljegyző
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4.
5.
6.

Szoboszlai Hajnalka gazd. osztályvezető
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot Szatmári Zoltán egyéni
vállalkozó adta bruttó 1.961.746 Ft értékben. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja, hogy Szatmári
Zoltán legyen megbízva az irodaszerek beszerzésével.
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
47/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal folyamatos működéséhez papíráruk, nyomtatványok, irodaszerek
beszerzéséhez szállító kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) alapján a beszerzéssel
megbízza
Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 15/B) egyéni vállalkozó - t
A bruttó beszerzési összeg: 1.961.746 Ft.
A szerződés időtartama: 2016.03.16. – 2017.03.15-ig
Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a
szállítási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barta Ferenc aljegyző
Szatmári Zoltán (5340 Kunhegyes, Wesselényi utca 15/b.)
Szőke Mihály (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 239.)
Irodamarket Kft. (1044 Budapest, Óranda utca 5.)
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú utak helyreállítása tárgyában
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Agromix 2002 Kft adta
bruttó 2.524.760 Ft értékben. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte. Megkérdezi mi a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja, hogy az
Agromix 2002 Kft ajánlatát fogadják el.
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
48/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
önkormányzati tulajdonú utak helyreállítása tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a belterületi önkormányzati utak helyreállításához szükséges anyag beszerzése tárgyában
az alábbi döntést hozza:
A beszerzéshez az Agromix 2002 Kft (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u.
3246/2)
ajánlatát fogadja el, bruttó 2. 524.760.- Ft összegért.
Kunhegyes Város Önkormányzata az úthelyreállítás munkálatait a közfoglalkoztatás keretében valósítja meg, a forrást 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” felhíváshoz szükséges tervek elkészítéséhez
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, három ajánlat érkezett, a legkedvezőbb árajánlatot
a Babilon Istar Kft. adta bruttó 4.927.600 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
49/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a VP-6-7.4.1.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” felhíváshoz szükséges tervek elkészítéséhez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár (5340 Kunhegyes Ady E. u. 2 hrsz: 447) felújításához szükséges tervek elkészítésével
Babilon Istar Kft.-t
(5300 Karcag, Pf.: 60)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 4.927.600 Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a pályázat
terhére biztosítja.
2. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására, a szükséges teendők ellátására
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Architex Építész Kft. 5000 Szolnok Verseghy park 8.
5. Babilon Istar Kft. 5300 Karcag Pf: 60.
6. Fókusz Kft. 5000 Szolnok Jókai utca 12.
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon rekortán pálya építéséhez
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, ezt a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös projektjének keretében adják be. Az épülő
pálya esetében 10 % önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
50/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon rekortán pálya építéséhez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésben biztosított
jogkörében eljárva a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon rekortán pálya
építéséhez az alábbi döntést hozza:
1.

Kunhegyes Város Önkormányzata a korlátozottan forgalomképes vagyonát, a Törökszentmiklósi Földhivatalnál 2277 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5340 Kunhegyes Dózsa György út 38. címen található ingatlan udvar részének használatát rekortán pálya építésének céljára a Magyar Labdarúgó Szövetség részére átengedi.

2.

A rekortán pálya építésének önerejét, 10 % önrészt, legfeljebb 2 220 401
Ft- ot Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetés terhére
biztosítja.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. MLSZ 1112 Budapest Kánai út 1/D
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés járási Startmunka mintaprogram és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági szerződései jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja a hatósági szerződések és a kérelmek kivonatai az
előterjesztés mellékletét képezik. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
51/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a járási Startmunka mintaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hatósági
szerződései jóváhagyásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában
foglaltak alapján támogatja a járási Startmunka mintaprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatási programok céljait és annak megvalósulását az alábbiak szerint:
• Mezőgazdasági program
Támogatási összeg: 104. 697.749.- Ft
Felajánlott saját forrás: 1. 937.387.- Ft
Beruházási és dologi költség: 13. 311.461.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 105 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 01-2017.02.28. illetve 2016.11.30.
• Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása
Támogatási összeg: 28. 374.883.- Ft
Felajánlott saját forrás: 128. 501.- Ft
Beruházási és dologi költség: 3. 910.075.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 22 fő
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A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 01-2017.02.28.
• Mezőgazdasági utak rendbetétele
Támogatási összeg: 11. 747.629.- Ft
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft
Beruházási és dologi költség: 1. 735.696.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 12 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 01-2016.11.30.
• Közúthálózat javítása
Támogatási összeg: 29. 458.465.- Ft
Felajánlott saját forrás: 226. 803.- Ft
Beruházási és dologi költség: 4. 309.270.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 30 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 01-2016.11.30.
• Útőr hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatási összeg: 4. 593.838.- Ft
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft
Beruházási és dologi költség: 469.939.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 5 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 01-2016.11.30.
• Kunhímzés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatási összeg: 18. 415.788.- Ft
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft
Beruházási és dologi költség: 1. 861.900.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 15 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 02-2017. 02.28.
• Intézményi segítés és közterületi karbantartás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatási összeg: 165. 514.079.- Ft
Felajánlott saját forrás: 0.- Ft
Beruházási és dologi költség: 619. 178.- Ft
Foglalkoztatott létszám: 150 fő
A foglalkoztatás időtartama: 2016. 03. 02-2017. 02.28.
Kunhegyes Város Önkormányzata a programok megvalósításához szükséges összesen
2.292.691.- Ft összegű önerőt 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a Hatósági szerződések aláírására és a szükséges feladatok ellátására.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított
jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-00000000 fizetési
számlájára beszedési megbízás benyújtását a 2016. évi járási Startmunka
mintaprogramhoz kapcsolódó közfoglalkoztatásra irányuló pályázatokhoz kapcsolódóan – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja számlája javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a felhatalmazó levél aláírására.
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. Szabó Ildikó ügyintéző
7. Irattár

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés INVITEL Távközlési Zrt. bérleti szerződésének 1. számú módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a jelenlévőket az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, az Invitel Távközlési Zrt.-t keresték meg, hogy a
Dunaweb jogutódjaként a szerződése érvényes volt, azonban lejárt és ezért előterjesztéssel
éltek egy határozatlan idejű szerződésre vonatkozólag. Ugyanakkor a bérleti díjat változatlanul szeretnék hagyni. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra kérte,
hogy bérleti díj tekintetében foglaljanak állást.
Szabó András polgármester megkérdezi mi a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a bizottság egyhangúan támogatásra javasolja a határozat tervezetet, azzal a módosítással, hogy a bérleti díj 500.000 Ft+ÁFA/ év legyen.
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 a bizottság javaslata alapján, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
52/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
INVITEL Távközlési Zrt. bérleti szerződésének 1. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása alapján
hozzájárul
INVITEL Távközlési Zrt. bérleti szerződésének módosításához, azzal a módosítással, hogy a bérleti díj összege: 500.000 Ft + ÁFA/év.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a csatolt bérleti szerződés 1. számú módosításának a fenti változtatást követő aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. INVITEL Távközlési Zrt. (2040 Dudaörs, Puskás Tivadar u. 8-10.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HUSZADIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozata alapján, a Kunhegyesi Dózsa úti
Általános Iskola tornatermének és szociális épületének lapos tető szigetelésének felújítása és központi fűtésének átalakítása valamint a Zádor út makadám burkolatának
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a Hegyesi Szabó Kft. a
tornaterem vonatkozásában nettó 10.876.038 Ft értékben, a Zádor utca makadám burkolatának felújítása vonatkozásában nettó 14.213.990 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
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53/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozata alapján, a Kunhegyesi Dózsa úti Általános Iskola
tornatermének és szociális épületének lapos tető szigetelésének felújítása és központi fűtésének átalakítása valamint a Zádor út makadám burkolatának felújítása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a
Kunhegyesi Dózsa úti Általános Iskola tornatermének és szociális épületének lapos tető szigetelésének felújítása és központi fűtésének átalakítása valamint a Zádor út makadám burkolatának felújítása „tárgyában kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

Hegyesi Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79.
Alkalmasság indoklása

Ajánlattevő jogi, pénzügyi, gazdasági valamint műszaki szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, az általa benyújtott végleges ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban
és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A végső ajánlat kivonata
1. ajánlati rész: Kunhegyesi Dózsa úti Általános Iskola tornatermének és szociális épületének lapos tető szigetelésének felújítása és központi fűtésének átalakítása
Az ajánlat kivonata
1.
Nettó ajánlati ár
10.876.038.- HUF
2.
Előteljesítési határidő a meghatározotthoz képest
153
nap
3.
Vállalt többletjótállás
6
hónap
2. ajánlati rész: Zádor u. makadám burkolatának felújítása
Az ajánlat kivonata
1.
Nettó ajánlati ár
2.
Előteljesítési határidő a meghatározotthoz képest
3.
Vállalt többletjótállás

14.213.990.153
6

HUF
nap
hónap

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: nem releváns
12.
* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a)
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
nincs
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13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a)
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nem releváns
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
nem releváns
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a)
A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
nincs
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja:
2016/03/16
b) A szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napja:
2016/03/21
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2016/03/16
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2016/03/16
18.* Az összegezés módosításának indoka:

nem releváns

19.* Az összegezés módosításának időpontja:
nem releváns
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: nem releváns
21. * Az összegezés javításának indoka:
nem releváns
22. * Az összegezés javításának időpontja:

nem releváns

23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
nem releváns
24.* Egyéb információk:
nincs
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel
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
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6.
7.
8.
9.

Hegyesi Szolgáltató Kft. 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 79.
Malom-Bau Kft. 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2 hrsz.
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Répászky Gabriella vezető- főtanácsosa

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés 2006/2015.(XII.29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat Támogatási Szerződésének aláírásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat
bruttó 31.864.336 Ft összegű megvalósításhoz szükséges önrészt, várhatóan 1.864.336 Ftot a város 2016. évi költségvetésében biztosítja, ha a képviselő-testület elfogadja.
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
54/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2006/2015. (XII.
29.) Korm. határozat alapján útfelújítás, tornaterem felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat kapcsán az alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Támogatási Szerződés aláírásához
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a tornaterem
felújítás és fűtéskorszerűsítés pályázat bruttó 31 864 336 Ft összegű
megvalósításhoz szükséges önrészt, várhatóan 1 864 336 Ft-ot a város
2016. évi költségvetésében biztosítja
3. 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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés a járási Startmunka mintaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási és dologi költségei felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legjobb ajánlatot Bakos László közbeszerzési
szakértő adta bruttó 317.500 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
55/2016.(III.16.) Kt. h a t á r o z a t,
a járási Startmunka mintaprogram és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás beruházási
és dologi költségei felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény Harmadik része előírása szerinti nemzeti eljárásrend alapján a 115. §-ra
tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít a beszerzés becsült értéke
alapján.
Az eljárás lebonyolításához közbeszerzési szakértőnek
Bakos László (5232 Tiszabő, Micsurin út 5. mail: archibakos@gmail.com)
hivatalos közbeszerzési szakértőt bízza meg.
Megbízás díja: nettó 250.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 317.500.- Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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 csoport
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző
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HUSZONHARMADIK 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 42 perckor bezárja és zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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