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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-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
és Somodi József önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető helyettes, Teleki Zoltán Karcagi Rendőrkapitányság vezetője, Tokai
Lajos Kunhegyesi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József a „Kunhegyes Városért Közalapítvány” csoportvezetője tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester külön köszönti Teleki Zoltánt a Karcagi Rendőrkapitányság
vezetőjét, Dr. Bánfi Zsuzsannát a Kunhegyesi Járási Hivatal vezető helyettesét, Tokai Lajost a Kunhegyesi Rendőrős parancsnokát, köszönti a soron következő képviselő-testületi
ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, hat önkormányzati képviselő megjelent. Vincze László alpolgármester kórházi kezelés miatt van távol, Dr. Nagy Levente képviselő egyéb elfoglaltsága
miatt van távol és Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselőt várják, hogy meg fog érkezni az ülésre.
A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hat igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő két dolgot szeretne bejelenteni. Az egyik, hogy nehézzé vált a
kilátás a Gyepszél utca, Rákóczi utca kereszteződésénél a volt kenyérgyárnál. Szilvafák
vannak, nem a fák kivágását kezdeményezi, csak a bokrosodást kellene ott megszűntetni,
mert nagyon előre kell menni a kocsival, hogy belátható legyen a kereszteződés és bizton3

ságosan ki lehessen kanyarodni. Pontosan ebben a kerítésben a burkolat javítása mely a
közművek építésének befejezése után megtörtént, nagyon csúnyán összetört, pontosan az a
sarok, ahol ezek a kilátást akadályozó fák is vannak. A másik dolog az lenne, hogy ha lesz
pályázati lehetőség, hogy járdát is építsenek a városban, az Ady Endre úton a Kakattól a
temető felé az egyik oldalon lenne járda, a Kakat parttól a mentőállomásig járhatatlan a
járda, ott a közvilágítás is elég gyenge. Teljesen össze van törve a járda, ha lehetőség lesz
arra, hogy járda javításra akár pályázat akkor erre figyeljenek már oda. Sok idős ember
közlekedne a temető felé és nincs járda. A Malom tüzép, étterem és szállodánál már egyáltalán nincsen járda, gyalogosan nagyon nehéz kimenni. A másik oldalon kezdődik el a járda azokon a területeken ahol házak is épültek, de ott van egy szakasz ahol biztonságos gyalogos közlekedésre egyáltalán nincsen mód.
Szabó András polgármester válaszol az interpellációra. Elmondja, jelen van a Közalapítvány csoportvezetője, reméli jegyezte a problémákat. A második felvetéssel kapcsolatban
elmondja, hogy a májusi híradóban fogja tudatni a lakossággal, hogy megint megindul a
pályázat a járdák építésére, utcaközösségek adhatják be. Amit képviselő úr elmondott azt
jegyezték, azt a szakaszt. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Magyar György képviselő elmondja, hogy a Nagykun utcában többen is jelezték, hogy az
idők folyamán a szennyvíz elvezető főgerinc megsüllyedt, az utcán a tereprendezést a lakók önerőből nem tudják megoldani. Megkérdezi, hogy hova fordulhatnak töltésért, ehhez
szükséges anyagokért, ezt miből és hogyan tudják megvalósítani. A Purgány utcának az a
kritikus szakasza, amiről többször is volt szó, volt némi javítás, de még mindig nem megnyugtató módon történt a burkolat javítás, megkérdezi ezzel, hogy állnak most.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy garanciális időszak van a beruházásokat követően. Minden jelzést, amelyet a lakosságtól kapnak, jelen esetben képviselő úrtól, ezeket továbbítani szokták mind a mérnöknek, mind a kivitelezőnek. A Purgány utca esetében folyamatban van az ivóvízhálózat rekonstrukciója, azt követően, hogy a beruházások során a
régi azbeszt vezeték is megsérült és állandó csőtörésekkel okozta azt a burkolat felmálást,
ami most tapasztalható. Erre most az önkormányzat a TRV Zrt.-vel üzemeltetési szerződés
keretében szerződést kötött a bérleti díj fejében fogja megcsinálni a hálózat rekonstrukcióját a TRV Zrt. Ezt követően valószínűleg május végén, illetőleg ahogy a munkálatok befejeződnek megtörténik az aszfalt helyreállítása is.
Magyar György képviselő megköszöni jegyző asszony válaszát.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Somodi József képviselő elmondja, a közelmúltban, amikor megépítették a jelenlegi Klebelsberg épületét, illetve annak idején a Kossuth iskolában nyílászáró csere történt. Ez körülbelül nyolc – tíz éve volt. Külső festék gyakorlatilag lekopott. Megkérdezi, hogy van-e
arra lehetőség, hogy legalább kívülről lefesteni állagmegóvás érdekében, mert előbb utóbb
elkezd korhadni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy megnézik az anyagköltségeket és akkor tud
erre a felvetésre válaszolni. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése, bejelenteni valója.
További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT
Beszámoló Kunhegyes Város közrendjének és közbiztonságának helyzetéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, írásban mindenki megkapta a beszámolót. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Magyar György képviselő gratulál a beszámolóhoz, illetve az abban megmutatkozó
eredményes munkához. Iskolarendőri minőségben is jelen van, külön köszöni intézményvezetőként a színes nem csak papíron létező programokat. A kérdése az lenne, hogy sok
helyen, így a rendőrséget is érintette a szervezeti átalakítás, mit tapasztalnak, átalakuló
körzetek, nyilván több lett a munka, de jobb-e így, hatékonyabb-e így, sok helyen nem jól
sült el, ezt tapasztalják, megkérdezi mi a helyzet a rendőrség területén.
Metzinger Ferenc képviselő elmondja, köszönettel tartoznak a javuló mutatók és néhány
esetben kiváló munka tekintetében. Tokai parancsnok úrnak köszöni a segítőkészségét,
amikor valamilyen problémával hozzá fordulnak. Elmondja, hogy a középiskola két terület ellátási helye között a 34-es számú főút halad el. Sok éve próbálkoznak már gyalogos
átkelőhely létesítésével. Megkérdezi alezredes urat, hogy esetleg támogató nyilatkozatot
vagy valamit kaphatnának-e ha elindítanák ezt a projektet.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy nem csak ő, hanem nagyon sokan megdöbbenéssel látják azt, hogy nem tudták teljesíteni a rendőrőrs épületének felújításának időbeni
befejezését. Megkérdezi, lehet-e tudni valamit, hogy miért történt illetve várhatóan mikorra készül el az épület. Ebben a formájában, ahogy van elfogadható-e az épület mert
véleménye szerint van némi hiányossága, még így kívülről is. A másik az lenne, hogy
nagyon nagy hír volt az, hogy Kunmadarason épül majd egy nagy befogadóképességű
börtön. Megkérdezi, hogy erről lehet-e valamit tudni, mint szomszédos település lakói.
Madarasi Imre képviselő elmondja, hogy a táblázatokat nézve a 2015-ös év egészen pozitívnak látszik a felderítéséket tekintve. Megkérdezi minek köszönhető ez a javulás. A
másik kérdése az lenne, hogy sokszor kerül kapcsolatba olyan emberekkel, akik hibát követnek el a közlekedés területén és büntetésüket próbálják ledolgozni. Megkérdezi mi az
az összeghatár, amit le lehet dolgozni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy volt egy közterületen elkövetett erőszakos
bűncselekmény Kunhegyesen egy női Takarékszövetkezeti dolgozó ellen. Ez eléggé megingatta a hivatalban is a hölgyeknek a bizalmát. Megkérdezi milyen stádiumban van a
feltárás illetve lezárás.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése. További kérdés
hiányában megkéri Teleki Zoltán kapitányurat válaszoljon a kérdésekre.
Teleki Zoltán kapitány úr sorban válaszol a kérdésekre. A szervezeti átalakítás negatív
hatását nem érezték. Az illetékességi terület 2015. július 1-jével szinte a duplájára nőtt,
persze ez lakosságszámban nem a dupláját jelentette. Július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok
megye legnagyobb területtel rendelkező kapitánysága lettek, illetékességi területük 300
km2-el nagyobb, mint az eddigi legnagyobb Jászberényé. Természetesen lakosságszámban kevesebb, mint Jászberény vagy Szolnok. Viszont, ha a települések veszélyeztetett5

ségét, a munkahelyet lehetőségét nézik, akkor hátrányosabb helyzetben van ez a térség,
mint egy jászberényi térség vagy egy szolnoki. Az illetékességi terület növekedésével,
azok a kollégák, akik a korábbi illetékességi területen láttak el szolgálatot, azok mind a
Karcagi Rendőrkapitányság állományába kerültek. Nem csak a személyi állomány nőtt,
hanem ezzel párhuzamosan nőtt a technikai ellátottságuk is. Jelenleg semmilyen negatív
nyomot nem éreztek ebből, természetesen a vezetők feladata lett több, azoknak a körzeti
megbízottaknak, akik korábban a Törökszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz tartoztak,
most pedig a Kunhegyesi Rendőrőrshöz tartoznak. Leginkább Kunhegyes érintett, négy
településsel nőtt a Rendőrőrs illetékességi területe. A területekről pozitív visszajelzések
érkeznek, többször látnak rendőrt, mint korábban, a lakosság szubjektív biztonságérzete
nőtt, ezért a kollégáinak kell köszönetet mondania. Metzinger Ferenc képviselő úrnak
válaszolja, hogy támogató nyilatkozat kiadására van lehetőségük, ha kamera fejlesztést
szeretne a város, akkor azt is alátámasztják, hogy szükséges, indokolt a fejlesztés. Sőt ha
egy jelzőlámpás kereszteződést szeretne az önkormányzat, ugye maga a Közútkezelő kezelésében van az az út, tehát a Közútkezelő engedélyével lehet oda gyalogátkelőhelyet
létesíteni, de támogatják, úgy gondolja rendőr szakmai szempontból is indokolt, hogy ott
legyen egy kijelölt gyalogos átkelőhely, akár egy sebességkorlátozó táblával együtt kihelyezve. Nagy Kálmán képviselő úr felvetésére, elmondja, hogy a Rendőrőrs épületével
kapcsolatban nem tud nyilatkozni, ez a megyei rendőrős kompetenciája. Úgy gondolja,
hogy ha kész lesz, nagyon szép lesz, mert maga az épület egy szép épület, a hagyományos alföldi építészetet tükröző épület. Ha készen lesz, biztosan lesz műszaki átadás és
ott a szakemberek meg fogják nézni, hogy megfelel-e. Köszöni az önkormányzat támogatását és segítségét a kollégák nevében is, illetve azt az átmeneti megoldást, amit biztosítottak, hogy a kollégák jó munkakörülmények között tudjanak dolgozni. Az, hogy Kunmadarason nagy befogadóképességű börtön épül, azzal kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy az önkormányzat pályázott és a pályázat nyert. Madarasi Imre felvetésére reagálva elmondja, 2015-ben, amikor a kapitányság vezetését átvették Szitár úrral, egy egészen más vezetési módszert alkalmaztak, mint korábban. Az is látható a számokból, hogy
a helyszíni bírságok száma például jelentősen csökkent, tehát segítő, támogató, együttműködő rendőrség képét akarják kialakítani, aki az állampolgárokért van, akihez bátran
fordulhatnak az állampolgárok, akiknek nem a szankcionálás a feladata, nem azért vannak, hogy szekálják a jogkövető állampolgárt, hanem segítsék, persze azokkal az állampolgárokkal szemben, akik felháborodást keltenek a közösségben ott a törvény legnagyobb szigorával lépnek fel. Az azonnali intézkedések, reagálások mind ezt az eredményességet növelte. Ha minél több embert kivonnak a forgalomból, aki bűncselekményt
követ el és börtönbe, előzetes letartóztatásba helyezik, akkor csökken a bűncselekményszám. A bűncselekmények nagy részét visszaesők, különösen visszaeső elkövetők követik el. Ők, ha nincsenek akkor kétféle preventív szempont is érvényesül egyik, hogy ők
már nem követnek el bűncselekményt, másrészt, aki arra gondolt volna, hogy elköveti
mégis meggondolja. Úgy gondolja, hogy az egyik leghatékonyabban működő szervezet
ebben is a Kunhegyesi Rendőrőrs munkája, még a kapitánysági munkával is. Ez az a település, ahol 2010-től folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. Úgy gondolja,
ezért csak köszönet jár. Egy elég stabil állománya van a rendőrőrsnek, már azok a fiatalok sem fiatalok, akikre azt mondták három – négy évvel ezelőtt, hogy fiatalok, hiszen
csak tapasztalatot szereztek. A vezetés stabil, ez nagyon fontos. Amikor az illetékességi
terület változása volt Kunhegyesen minden státuszt feltöltött. Azt mondta, hogy itt nem
maradhat olyan hely, hogy itt nincs rendőr. Jelenleg Karcagról járnak ide a rendőrök, a
nyomozók minden egyes nap szolgálatban. Áttette ide a kollégákat, és az őrs teljes mértékben feltöltött. Hiszen anélkül nem lehet eredményt elvárni. Ez a kollégái érdeme és
köszönettel tartozik érte. Jegyző asszony kérdésére válaszol, elmondja hogy az eljárás
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befejezési stádiumban van, az ügyészség fokozott felügyeletet gyakorol az ügyben. Elmeorvos szakértőt rendeltetett ki velük, a börtönben mindig eszébe jut ennek a két elkövetőnek, hogy ki lehet, aki láthatta, hogy ők nem követték el azonfelül, hogy már bebizonyították, hogy elkövették. Úgy gondolja, hogy rövid időn belül lezárásra kerül az ügy,
még egy szakértői véleményre várnak. Nem egy egyszerű történet volt, nagy munka volt
mire be tudták bizonyítani, hogy ők az elkövetők, de sikerült. Úgy gondolja, hogy ez a
két ember, ez egy 5 – 10 évig terjedő büntetési tétel, mivel mindkettő visszaeső, nem kell
arra számítani, hogy túl hamar kijönnek. Megköszöni az önkormányzat és képviselőtestület támogatását. Elmondja, ha van még valakinek kérdése, akkor arra szívesen válaszol.
Szabó András polgármester úr megköszöni a hozzászólásokat. Megköszöni valamennyi
dolgozónak Kunhegyes város közrendjének, közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendőrségi beszámolót, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
76/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Karcag Városi
Rendőrkapitányság Kunhegyesi Rendőrőrs vezetőjének Kunhegyes város
közrendje, közbiztonsága helyzetéről szóló beszámolóját a mellékelt
tartalommal jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
A képviselőtestület ezúton fejezi ki a Karcag Városi Rendőrkapitányság, kiemelten a Kunhegyesi Rendőrőrs valamennyi dolgozójának a Kunhegyes város
közrendjének fenntartása, közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét.
Erről értesülnek:
1. Teleki Zoltán r. őrnagy, mb. kapitányságvezető
2. Tokai Lajos a Kunhegyesi Rendőrőrs r. főhadnagy, őrsparancsnok
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
Teleki Zoltán kapitány és Tokai Lajos őrsparancsnok távoznak a képviselő-testület üléséről.
7

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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 hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
6/2016.(IV.27.)
önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés teljesítéséről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, egy alapos munkát láthatnak a képviselők. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
77/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2015. évi éves
ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete - A költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
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370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§ -a és a 49.§ (3a) bekezdése
alapján – a 2015. évi éves ellenőrzési jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő megköszöni jegyző asszonynak és munkatársainak, azt az alapos
munkát, amit a bizottsági illetve a testületi ülésekre előkészülnek. Látható a beszámolóban
is, hogy milyen sokrétű munkát kell végezni. Még egyszer megköszöni a munkájukat.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
78/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalva az előterjesztést
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §
(3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzat és
szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 10/2014. (X.22.) rendelet 5/c.
melléklet 4. pontja alapján úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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egyúttal a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának megköszöni a 2015.
évben nyújtott munkáját.

Erről értesülnek:
1. Dr. Pénzes Tímea jegyző
2. Szabó András polgármester
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. I. negyedévi tevékenységéről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése a tájékoztatóval
kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy mindkét egyházközségnek, akik temetőt üzemeltetnek, az önkormányzatnak van megállapodása a szemét elszállításról. Elmondja, a közalapítvány szokta ezt a szemétszállítást végezni. Megkérdezi, hogy mikor tudja elkezdeni a
szemétnek az elszállítását. A másik kérdése az lenne, hogy az elmúlt héten láthatták, hogy
a hulladékszigeten elhordták a szemetet, de nem csak szemét van ott, hanem rengeteg másfajta szemét is. Illetve fel lehet-e szólítani azokat a háztartásokat, tudja, hogy nem a közalapítvány dolga, akik előtt nem vitték el a tavaszi nagytakarítás során a veszélyes hulladékokat. Fel lehet-e szólítani azokat az embereket, vagy a közalapítvány tud-e az elszállításukban segíteni.
Szabó András polgármester a temetői szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy azt
az információt kapta, hogy ezen a héten elkezdik, a következő hetekben ez felgyorsul.
Megkéri Szabó József csoportvezetőt, hogy ezekre figyeljen oda. Elmondja, hogy május
18-19-én az elektromos hulladékok gyűjtése lesz.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a későbbiekben lesz majd veszélyes hulladékgyűjtés is. Minden évben ezt meg szokta szervezni az önkormányzat. Elmondja, hogy az
újságba írt egy cikket a szemeteléssel kapcsolatban, hogy legyenek tisztában az emberek
azzal, hogy nem csak szabálysértés, hanem bűncselekmény kategóriáig is el tud menni.
Igyekeznek feljelentést tenni minden egyes esetben, a beazonosítás viszont építési hulladék
esetében szinte lehetetlen, de ezt képviselő úr is tudja. Rengeteg pénzt költenek éves szinten az illegális hulladéklerakók felszámolására.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása az előterjesztéssel kapcsolatban.
Madarasi Imre képviselő elmondja, hogy jó lenne felszólítani azokat a lakosokat, akik a
veszélyes hulladékokat is eldobálják. Elmondja, hogy a Mirhó köz utca 4. szám előtti útszakaszon történt egy kerékpáros baleset. Olyan aszfaltút hiba, amely néhány évvel ezelőtt
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javítva volt, körülbelül 2 cm a mélysége. Az lenne a kérése, hogy fokozottan vizsgálják
ezeket az úthibákat, mert a város útszakaszaiért a város a felelős.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a Start program keretében lesz majd erre lehetőség. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
79/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. I. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2016. év I. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját – a
mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratórium elnöke
2. Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének módosítására
(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 elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Madarasi Imre képviselő elmondja, nagyon sajnálja, hogy a gyerek létszám csökken, sajnálja, hogy a Hajnal úti óvodát kell bezárni. Személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont kapcsán a döntéshozatalból zárják ki.
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Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Madarasi Imre képviselőt érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot öt igenlő szavazattal – minősített többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
80/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
Madarasi Imre képviselő 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
Madarasi Imre képviselőt
a 2016. április 26-ai nyilvános ülés 6.) napirendi pontja: Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének módosítása – 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
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hat tagja a javaslatot öt igenlő szavazattal – miután Madarasi
Imre képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a következő határozatával:
81/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének módosítása
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 49. §. (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetét az alábbi módon állapítja meg:
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Kunhegyes Városban: Kunhegyes Város közigazgatási területe és a város
külterülete a melléklet szerinti formában
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye felvételi körzetének meghatározásáról szóló 220/2013. (XI.26.) Kt. határozatot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
5. Vagyongazdálkodási Csoport
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 azonosító számú „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívásra
benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben látható cégektől kérnek ajánlatot. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
82/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a TOP-1.1.3-15 azonosító számú "Helyi gazdaságfejlesztés" felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Kunhegyes Város Önkormányzatában lévő Kálvin utca 1.sz alatti
ingatlanon helyi termelői értékesítési pont kialakításához és épület felújításához
szükséges tervek elkészítésére az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:
1.

Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. - Horváth Ferenc (5000
Szolnok, Csokonai út 96. 2/2) archilak@gmail.com

2.

Horváth És Társa KFT. (5300 Karcag, Madarasi út 31.) fonok@horvatbt.axelero.net

3.

BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.) info@berepterv.hu
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1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges feladatok ellátására

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

NYOLCACIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon, rektorán pálya építéséről
szóló 50/2016.(III.16.) számú Kt. határozat módosítása
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, az 50/2016.(III.16.) számú Kt. határozatban
2.220.401,- Ft önerő biztosításáról döntött a képviselőtestület, amely kevesebb a szükségesnél, javasolja, hogy az önrészt 2.322.772,- Ft-ra módosítsák. Megkérdezi van-e még
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
83/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon rektorán pálya építéséről szóló
50/2016.(III.16.) számú Kt. határozat módosításáról
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 rektorán pálya
építéséhez az alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a tárgyban korábban hozott
50/2016.(III.16.) számú Kt. határozatában vállalt szükséges 2.220.401,Ft önerőt 2.322.772,- Ft-ra módosítja és a 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
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2. Kunhegyes
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó András polgármestert az Együttműködési
Megállapodás aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. MLSZ 1112 Budapest, Kánai út 1/D.
5. KLIK Kunhegyesi Tankerülete 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 39.
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Hooligans fellépéséhez szükséges színpad bérlésére és a koncert hang és
fénytechnikai lebonyolítására vonatkozó szerződések megkötéséről
(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 elfogadásra javasolja, hogy a színpad bérletére a Solujob
Program Kft-vel, a koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására a Pusz-Nagy Kft-vel
kössenek szerződést.
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 javaslatot, hogy a színpad bérletére a Solujob Program Kft-vel kössenek szerződést,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
84/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Hooligans együttes fellépéséhez szükséges színpad bérleti szerződésének megkötéséről
1.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hooligans
együttes fellépéséhez szükséges színpadot bérbe veszi a Solujob Program
Kft-től (5310 Kisújszállás Ifjúság útja 6. 3.ép. 2. lház 2. em. 5.)
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2.

A színpad bérleti díja: nettó 200.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz mindösszesen
bruttó 200.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés
rendezvény kerete terhére biztosít.

3.

Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a bérleti 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
Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot, hogy a koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására a Pusz-Nagy Kft-vel kössenek szerződést, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
85/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Hooligans koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására vonatkozó szerződés megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Holligans
koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására vonatkozóan szerződést
köt a Pusz-Nagy Kft.-vel (5350 Tiszafüred, Szőlősi u. 13/c.)
2. A hang és fénytechnika díja: nettó 220.000 Ft + 59.400 ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 279.400 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés rendezvény kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a koncert hang és fénytechnikai lebonyolítására vonatkozó 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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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. számú üzlethelység bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a bérleti szerződés újrakötését.
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
86/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz) 7. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének
újrakötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006.(V.11) rendelet 30. § és 3233. §-ában biztosított jogkörében eljárva
Forgó Jánosné egyéni vállalkozó (5340 Kunhegyes, Kisér u. 3/a.) a Kunhegyes
Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431. hrsz.) 2. sz.
üzlethelyiség bérletének újrakötéséről szóló kérelmét az alábbi feltételekkel
elfogadja:
-

A bérlet időtartama: 1 év, amely a bérlő írásos kérelmére újraköthető.
A bérleti jogviszony kezdete: 2016. május 01.
A bérleti jogviszony vége: 2017. április 30.
A bérleti díj mértéke: bruttó 25.000,- Ft/hó, azaz Huszonötezer 00/100
forint, amely nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos
költségeket.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármester a bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3.
4.
5.
6.
7.

Barta Ferenc aljegyző
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Forgó Jánosné (5340 Kunhegyes, Kisér u. 3/a.)

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Purgány utca 5. (1326. hrsz.) alatti terület bérbeadásához
való hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a terület bérbeadásához való hozzájárulást.
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
87/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Kunhegyes Purgány utca 5. (1326. hrsz.) alatti terület bérbeadásához való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított
39/2004.(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1) – (3)
bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Gőz Lajos (születési neve: Gőz Lajos, szem.sz.: 1 531030 2916, an.: Juhász
Erzsébet, születési helye: Tiszaderzs, 1953.10.30.) 5340 Kunhegyes, Sánta köz
16/a. lakos – Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonát képező Purgány utca
5. (összesen 417 m2) terület bérletére vonatkozó kérelmét az alábbi
feltételekkel elfogadja:
•
•
•
•
•

Gondoskodik a telkek rendben tartásáról, gyommentesítéséről.
A terület bérleti díját bruttó 1.000,- Ft/hó, azaz bruttó Egyezer forint/hó
összegben állapítja meg.
Bérleti jogviszony határozott időre szól.
A bérleti jogviszony kezdete: 2016. május 01.
A bérleti jogviszony vége: 2016. november 30.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
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. Gőz Lajos Kunhegyes, Sánta köz 16/a.

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 azonosító számú "Helyi gazdaságfejlesztés"felhívásra
benyújtandó pályázathoz szükséges terv készítésére tervező megbízásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Archilak Mérnöki
Szolgáltató Kft. adta bruttó 3.898.900,- Ft értékben. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
88/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a TOP-1.1.3-15 azonosító számú "Helyi gazdaságfejlesztés" című felhívásra benyújtandó
pályázathoz szükséges terv készítésére tervező kiválasztásához
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva a TOP-1.1.3-15 azonosító számú "Helyi gazdaságfejlesztés"
című felhívásra benyújtandó pályázathoz szükséges tervek elkészítésével
Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. –t
(5000 Szolnok, Csokonai út 96. 2/2.)
bízza meg
A bruttó megbízási díj 3.898.900,- Ft.
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1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata pályázati forrásból biztosítja.
2. Kunhegyes Város 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. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. - Horváth Ferenc (5000 Szolnok, Csokonai út 96.
6. Horváth és Társa KFT.5300 Karcag, Madarasi út 31. szám 5 301 Pf. 50.
7. BERÉP-TERV Beruházó, Építő és Tervező Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 25.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Város Startmunka program 2016. évi eszközbeszerzése”
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
(írásban csatolva)
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
89/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a „Kunhegyes Város Startmunka program 2016 évi eszközbeszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a
„Kunhegyes Város Startmunka program 2016 évi eszközbeszerzése” tárgyában kiírt tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás
nyertesének megállapításáról a következők szerint dönt:
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
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Ajánlattevő neve:

Hegyesi Szabó Kft.

Ajánlattevő címe, székhelye:

5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.
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: Közút beruházási költségek
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

2. ajánlati rész: Közút tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

2.195.590.-

HUF

707.225.-

HUF

3. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók megszüntetésére kis értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
576.171.HUF

4. ajánlati rész: Illegális hulladéklerakók megszüntetésére nagy értékű tárgyi eszköz
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
167.500.HUF

5. ajánlati rész: Mezőgazdaság vetőmagok, növényvédelem
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
5.144.332.-

HUF

6. ajánlati rész: Mezőgazdaság építési anyagok
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

819.228.-

HUF

7. ajánlati rész: Mezőgazdaság kis értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
159.000.-

HUF
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8. ajánlati rész: Mezőgazdaság nagy értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár
253.980.-

HUF

9. ajánlati rész: Földút beruházási költségek
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

455.235.-

HUF

10. ajánlati rész: Földút kis értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

215.600.-

HUF

11. ajánlati rész: Földút nagy értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1
Nettó ajánlati ár

12. ajánlati rész: Útőr kis értékű tárgyi eszközök
Az ajánlat kivonata
1. Nettó ajánlati ár

203.000.-

124.469.-

HUF

HUF

1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 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
6. Hegyesi Szabó Kft. Kunhegyes, Nyár u. 14.
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Répászky Gabriella vezető- főtanácsosa
9. Szabó Ildikó városgazdálkodási ügyintéző
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
(írásban csatolva)
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
90/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III. 1.
pontja alapján támogatási igényt nyújt be települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására.
Erről értesülnek:
1. Belügyminisztérium (támogatási igény útján), Budapest
2. Képviselőtestület tagjai
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében kötött egységes szerkezetű
Támogatási szerződés 5. számú módosítás jóváhagyásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester megkéri jegyző asszonyt fejtse ki bővebben, hogy miről van
szó.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, a jelenleg tárgyalt támogatási szerződés módosítása
az összes eddigi projekttel kapcsolatos változás bejelentések egységes szerkezetű, közreműködő szervezet általi jóváhagyása. Az országos összes ivóvízminőség javító programját
a közreműködő szervezet, a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján legkésőbb május 5-ig
jóvá kell hagyni és le kell zárni. Eddig volt lehetőségük sikeres vízminta produkálására illetve a kivitelezőnek a technológia pontosítására, ez az utolsó pillanatban, de megtörtént.
Negatív vízmintájuk van mind a hálózat, mind a technológia esetében, az ÁNTSZ kiadta az
ehhez szükséges hatósági hozzájárulást, így tulajdonképpen lezárult az a része a projektnek, hogy visszafizetési kötelezettség már biztos nem fogja terhelni a várost ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor az ÁNTSZ ezt követően még monitoring időszakot ír elő. Ez lesz az az
időszak, amíg azok a finomhangolások megtörténhetnek a vízminőség javítás technológiáján, amelyek a lakosság számára élvezhetővé teszik a vizet. Erre az ÁNTSZ három hónapot biztosít. Reményeik szerint egyre jobb víz fog folyni a csapból és ez a lakosság számára is ténylegesen élvezhető is válik.
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Szabó András polgármester megköszöni a tájékoztatást. Megkérdezi van-e még valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
91/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a „ Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP-1.3.0/09-11-20130056 azonosítószámú projekt keretében kötött egységes szerkezetű Támogatási szerződés
5. számú módosítás jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
1. a „Kunhegyes vízminőség- javítás és vízbázis fejlesztés” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú projekt keretében aláírt egységes
szerkezetű Támogatási szerződést a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a Támogatási szerződés 5. számú módosításának aláírására és a
szükséges feladatok elvégzésére.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi
Tagintézménye ügyviteli telephelyének változásával kapcsolatos véleményezésről
(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 elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
92/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye
ügyviteli telephelyének változásával kapcsolatos véleményezésére
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján az intézmény tervezett átszervezésével kapcsolatosan az alábbi
véleményt alkotja:
Egyetért a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézménye ügyviteli telephelyének 5340 Kunhegyes
Kossuth L. u. 43. számra történő módosításával.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vélemény megküldésére és az ezzel kapcsolatos szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kunhegyesi belterület 1538/51. hrsz-ú, vásártér megnevezésű területből
ingatlanrész értékesítéséhez való hozzájárulásról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezet „A” változatát.
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 határozat tervezet „A” változatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
93/2016.(IV.26.) Kt. h a t á r o z a t
a kunhegyes belterület 1538/51. hrsz-ú, vásártér megnevezésű területből ingatlanrész
értékesítéséhez való hozzájárulásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított
39/2004.(VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3)
bekezdéseiben foglalt jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Varga István (sz.név: Varga István, szül: Kunhegyes, 1968.02.25., an.: Kovács
Julianna Viola) 5340 Kunhegyes, Nagyszik dűlő Tanya 1632. szám alatti lakos
kérelmét, amely önkormányzat tulajdonában lévő kunhegyes belterület 1538/51.
hrsz-ú, vásártér megnevezésű ingatlanból összesen 222 m2 ingatlanrész
megvásárlására vonatkozik
támogatja.
A területet Varga István részére 33.300,- Ft, azaz harmincháromezer-háromszáz
forint összegért értékesíti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Varga István (5340 Kunhegyes, Nagyszik dűlő Tanya 1632.)
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés II.
számú módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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 javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hat tagja a javaslatot egyhangúan hat igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
94/2016.(IV.26.) 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 II. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
hozzájárul
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi
Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés 2016.
augusztus 31-ig történő meghosszabbításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az ingatlanhasználati szerződés II. számú módosításának
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság (5000 Szolnok, Baross u.
39.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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TIZENKILENCEDIK 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 56 perckor bezárja, zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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