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Határozat
száma
96/2016.
97/2016.
98/2016.
99/2016.
100/2016.
101/2016.
102/2016.
103/2016.
104/2016.

105/2016.
106/2016.

Határozat tárgya
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról
Somodi József képviselő személyes érintettsége alapján
döntésből való kizárásáról
a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es
nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
alapító okiratának módosításáról
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek az Adventi időszakhoz kapcsolódó programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti
Kulturális Alap felhívására
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Kunhegyesi riportok,
portrék, jegyzetek, cikkek II.” című kiadványa nyomdai
költségének támogatásáról
Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
weboldalán történő felhasználásra

Kódszám
C2
Z1
D7
C8
J4
J1
L1
L1
A15

Z1
Z1

107/2016.
108/2016.
109/2016.
110/2016.
111/2016.
112/2016.
113/2016.

114/2016.

115/2016.
116/2016.

a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem, mint
telephely megszüntetésének kezdeményezéséről
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi
piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. sz. üzlethelyiség
bérleti szerződésének újrakötéséről
utcanév és házszámozás megváltoztatása (az Ady Endre
utca és a Mirhó köz közé eső 425 hrsz.-ú közterületi szakaszon)
Tagi kölcsön végleges átadása a Kunhegyesi Víz és Csatornamű Kft. részére és a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvizű Fürdő üzemeltetésének jóváhagyására
Kérelem Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában
lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon
esküvő rendezvény megtartására
a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével című „TOP 1.4.1-15 azonosítószámú
felhívás keretein belül Kunhegyes Város Bölcsőde
épületének felújítása és bővítése című projekt
benyújtásáról
a „volt BHG gyártelep fűtési és gázellátási rendszer korszerűsítésére és átalakítására vonatkozó építészeti szakági
tervezés nélkül” tárgyú tervezési szerződés teljesítési határidejének módosítása
a
TOP-1.1.3-15
azonosító
számú
„Helyi
gazdaságfejlesztés” felhívásra benyújtandó pályázathoz
a VP-6-7.4.1-16 azonosító számú „Településképet
meghatározó épületek
külső rekonstrukciója,
a
többfélefunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” tárgyú felhíváshoz a Kunhegyes
Városi Könyvtárra vonatkozó tervezési szerződés 1. számú
módosításáról

J4
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A10
D7
D7

A15
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A15
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 24-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Barta Györgyné
megbízott járási hivatalvezető helyettes, Csehné Köteles Rozália
belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi
Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási
ügyintéző, Szabó Julianna adócsoport ügyintéző, Oláh Katalin
ügyintéző, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kisné Veres Edit
könyvtárvezető, Jóvér István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság tagja, Imre Péter „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriumának elnöke, Szabó József
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Vincze
Lászlóné intézményvezető, dr. Parajdi Attila háziorvos tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester külön köszönti Barta Györgynét a Kunhegyesi Járási Hivatal
megbízott vezető helyettesét, köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő igazoltan van távol.
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 nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő megköszöni polgármester úrnak, illetve azoknak, akik illetékesek
a köszönetnyilvánítás elfogadására, hogy elkezdődött a temetőben a szemét elszállítása.
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Nagyon nagy szükség volt már rá. A szemetet szállítják folyamatosan. Megkérdezi, hogy
mikor kezdődik el a saját utaknál a kátyúzás. Van a közmunkaprogramban is egy ilyen
pont, az Arany János és a Feketehegy utcáig keresztutcája, ha a Kossuth utcáról mennek,
bármelyiket nézik majdhogynem járhatatlanok a kereszteződések. Az Arany János és a Feketehegy utca is elég megviselt állapotban van. A kereszteződésekre nagyon ráférne a kátyúzás. Óriási kátyúk vannak és nem is veszélytelen, jó lenne, ha van rá lehetőség ezeket
rendbe rakni. A volt kenyérgyárnál a sarok az rettenetes állapotban van, most már hála istennek ki lehet látni, mert a közmunkások a kilátást biztosították, ezt is köszöni.
Szabó András polgármester válaszol az interpellációra. Elmondja, a Startmunka programban van kátyúzás, meg van rendelve a bitumen, amint megérkezik, elkezdik javítani az
utakat. Megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolójának, közhasznúsági mellékletének valamint kiegészítő mellékletének elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, írásban mindenki megkapta a beszámolót. Ma délelőtt a kuratórium Imre Péter elnökletével megtárgyalta. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendőrségi beszámolót, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
96/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló pénzügyi tájékoztatót és a
2015. évi közhasznú egyszerűsített beszámolót a melléklet szerinti tartalommal
e l f o g a d j a.
Kunhegyes Város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a kuratórium elnökének, tagjainak, felügyelő bizottsági elnökének, tagjainak és a munkacsoport vezetőknek a feladatok zökkenőmentes végrehajtása, szervezése terén kifejtett tevékenységükért.
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Erről értesülnek:
1. Imre Péter, a kuratórium elnöke
2. Kuratórium tagjai
3. Felügyelő Bizottság tagjai
4. Szabó András polgármester
5. Dr. Pénzes Tímea jegyző
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Tóthné Hegedűs Mária könyvvizsgáló
8. Szabó József csoportvezető
9. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
(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 megtárgyalta, a pályázók között a következők szerint javasolja elosztani a rendelkezésre álló
összeget. Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítványnak javasol 40.000,Ft-ot, Kunhegyesiek Baráti Körének 40.000,- Ft-ot, Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítványnak 40.000,- Ft-ot, Kunhegyes Kultúrájáért Alapítványnak 60.000,- Ft-ot,
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Iskola Diákönkormányzatának 100.000,- Ft-ot, Polgárőr Egyesületnek 150.000,- Ft-ot, Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítványnak 90.000,- Ft-ot és a Kunhegyesi Állatvédő Egyesületnek
80.000,- Ft-ot javasol.
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Somodi József képviselő bejelenti személyes érintettségét és kéri a szavazásból zárják ki.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Somodi József képviselő
érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – minősített
többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
97/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Somodi József 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
Somodi József képviselőt
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a 2016. május 24-ei nyilvános ülés 2.) napirendi pontja: Előterjesztés a civil
szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására – 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 kéri, hogy aki elfogadja a bizottság javaslatát a pályázati pénz
felosztásával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot hét igenlő szavazattal – miután Somodi József képviselő érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – a bizottság
javaslatát a pályázati pénz felosztásával kapcsolatban elfogadja a következő határozattal:
98/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2015.(V.27.) önkormányzati
rendelet 3. §-ban foglaltak alapján kiírt – civil szervezetek 2016. évi tevékenységének támogatására – pályázat felhívása szerint, a pályázó a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak
megfelelő kunhegyesi civil szervezetek munkájának elősegítésére, a település közösségi feladatainak színvonalas ellátása érdekében a 2016. évi támogatási keretét az alábbiak szerint
osztja fel:

Civil szervezet neve

Mozgássérülten az Önállóan Életért Kunhegyesen Alapítvány
Kunhegyesiek Baráti Köre
Kunhegyes és Térsége Ikergyermekeiért Alapítvány
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Iskola Diákönkormányzata
Polgárőr Egyesület Kunhegyes
Kunhegyes Zenekultúrájáért Alapítvány
Kunhegyesi Állatvédő Egyesület

Támogatásként nyújtott
összeg (Ft)
40.000 Ft
40.000 Ft
40.000 Ft
60.000 Ft
100.000 Ft
150.000 Ft
90.000 Ft
80.000 Ft

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó András polgármestert a pályázaton részt vett városi civil szervezetek kiértesítésére, a támogatási
szerződések megkötésére.
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Felelős: Szabó András polgármester
Határidő: szerződéskötés, finanszírozás 2016. évben folyamatosan, végső határidő
2016. december 31.
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
HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város szociális, egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról
(írásbeli)
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 tájékoztatót.
Szabó András polgármester megköszöni azoknak a munkáját, akik a tájékoztató elkészítésében részt vettek. 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
99/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes város szociális és egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyes
város szociális és egészségügyi helyzetéről készített 2015. évi
tájékoztatót a mellékelt formában elfogadja.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. §. (6) bekezdése értelmében a Kunhegyes város gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2015. évi tájékoztatót a
mellékelt formában elfogadja.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyes Járási Hivatala
5. Érintett egészségügyi és szociális szolgáltatók
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
(írásbeli)
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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
100/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai
Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d) pontja, valamint a 4. számú melléklet alapján a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben a következő csoportok indítását engedélyezi:
Hajnal úti óvoda: 1 csoport
Garay úti óvoda: 2 csoport (23 fő/csoport – 24 fő/csoport)

21 fő
47 fő
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Kossuth úti óvoda: 2 csoport (18 fő/csoport – 18 fő/csoport)
Zádor úti óvoda: 3 csoport (22 fő/csoport – 22 fő/csop. –21 fő/csop.)
Intézményi szinten összesen: 8 csoport

36 fő
65 fő
169 fő

2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Hajnal Úti Tagóvodát 1 csoporttal, kifutó
rendszerben működteti a 2016/2017-es nevelési évben.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016/2017-es nevelési évben a belépő
csoportok gyermeklétszámát kizárólag az e határozatban foglaltak szerint, illetve a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott maximális létszámmal
engedélyezi.
A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
4. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
(írásbeli)
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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
101/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. §. (1) bekezdés b)
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pontjában, illetve a 78. §. (5) bekezdés b) pontjában kapott jogkörében
eljárva a fenntartásában működő Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékelt formában
j ó v á h a g y j a.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyó 92/2012. (IV.
24.) Kt. határozatot.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról (írásbeli)
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 határozat tervezeteket.
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy az alapító okiratban az 5,- Ft/nap büntetésnek van-e értelme ha nem viszi vissza valaki a könyvet.
Kisné Veres Edit elmondja, hogy valamit be kell írni és talán egy kicsit megijednek, ha
pénzbírság is meghatározódik.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot az alapító okirat módosításáról, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
102/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Városi Könyvtár és
módosításáról

Közművelődési

Intézmény

alapító

okiratának

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát
módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelező érvénnyel
előírja, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
alapító okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2016. június 15.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
javaslatot az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
103/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 102/2016. (V.24.)
Kt. határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és
ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 43/2003.(III.11.) Kt. határozattal
jóváhagyott alapító okiratait.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szentpéteriné Lévai Mária Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
igazgatója
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek az Adventi időszakhoz kapcsolódó programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alap felhívására
(írásbeli)
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 pályázat benyújtását.
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 a pályázat benyújtásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
104/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek az Adventi időszakhoz
kapcsolódó programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti Kulturális
Alap felhívására
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint fenntartó a Kunhegyesi Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézménynek az Adventi időszakhoz kapcsolódó programjainak támogatását célzó pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alaphoz
jóváhagyja.
2. A pályázati támogatás segítségével megvalósuló célok:
Az „Amatőr Művészeti Nap és Adventi virágkötő verseny“, valamint a „Karácsonyi csillagok térségi amatőr alkotói pályázat” költségeinek csökkentése.
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3. A pályázati altéma kódszáma: 205108/102
4. Az igényelt támogatás: bruttó 500 000 Ft
5. Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére a pályázathoz önerőt nem biztosít.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Nemzeti Kulturális Alap
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
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Kunhegyesi riportok, portrék,
jegyzetek, cikkek II.” című kiadványa nyomdai költségének támogatásáról
(írásbeli)
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 kiadvány nyomdai költségének támogatását.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
105/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek II.”
című kiadványa nyomdai költségének támogatásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány „Kunhegyesi riportok, portrék, jegyzetek, cikkek
II.” című kiadványának nyomdai költségét 150 000 Ft-tal támogatja.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzata a 150 000 Ft összegű támogatást a
2016. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselőtestület megbízza Szabó András polgármestert az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló – 14/2015. (V.27.) rendelet szerinti támogatási szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyes Kultúrájáért Alapítvány
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat weboldalán történő felhasználásra
(írásbeli)
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 címer használatát a weboldalon.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
106/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kunhegyes város címere használatának engedélyezése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat weboldalán történő felhasználásra
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete „az önkormányzat
jelképeiről” szóló 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012. (V.30.) rendelettel módosított
36/2003. (XII.16.) számú rendelet 3. § (1) bekezdésében kapott jogkörében
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézménye
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(Zsidóné Kádár Terézia mb. tagintézmény-igazgató
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.)
részére
engedélyezi
Kunhegyes város címerének használatát Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat weboldalán a Kunhegyesi Tagintézmény
partnerlistájában feltüntetve az alábbiak szerint:
A jogosult neve és címe:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kunhegyesi Tagintézménye
Zsidóné Kádár Terézia mb. tagintézmény-igazgató
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
Engedélyezett felhasználási cél megjelölése: A címer önállóan nem kerülhet
előállításra, kizárólag a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat weboldalán kerülhet elhelyezésre, a Kunhegyesi Tagintézmény partnerlistájában feltüntetve.
Az engedély érvényességének hatálya, a címer használatának időtartama:
Visszavonásig érvényes.
A terjesztés és a forgalomba hozatal módja, mennyisége:
Előállítás esetén a készítendő mennyiség: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat weboldalán felhasználható.
A forgalomba hozatal módja: A címer kereskedelmi forgalomba nem hozható.
A címer felhasználásáért felelős személy neve és beosztása: Zsidóné Kádár
Terézia mb. tagintézmény-igazgató
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye
5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 43.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a Szabó
András polgármestert a használati engedély aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem, mint telephely megszűntetésének kezdeményezéséről
(írásbeli)
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 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 javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
107/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának a Kunhegyesi Mikrotérségi Tornaterem, mint telephely megszüntetésének kezdeményezéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva kezdeményezi a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál a
fenntartásában lévő Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5340 Kunmadarasi út 1. szám alatti Kunhegyesi Mikro-térségi Tornaterem, mint telephely megszüntetését, a fenntartás átengedését önkormányzatunk részére.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az Önkormányzat kezdeményezésének 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. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlása tárgyában
(írásbeli)
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 Blachere Illumination Hungary Kft. ajánlatát.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
108/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához további karácsonyi fénydekorációs elemek
megvásárlása tárgyában
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához karácsonyi fénydekorációs elemek megvásárlását engedélyezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination
Kft.szervezettől vásárolja meg a fényfüzéreket az alábbiak szerint:

Fényfüzér (20 m 200 LED)
XLED Futófényrúd

Mennyiség
16 db
6 db

Nettó egységár
17 500 Ft
60 160 Ft

Hungary

Nettó
összesen
280 000 Ft
360 960 Ft

Nettó ár: 640 960 Ft
ÁFA: 173 059 Ft
Bruttó ár: 814 019 Ft + szállítási költség (bruttó ár 3%-a)
+ kiszállítás: 24 420 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésének bruttó 814.019 Ft összegét + a kiszállítás összegét 19.229 Ft-ot, azaz
mindösszesen 838 439 Ft-ot a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
karácsonyi fénydekorációs elemek beszerzésére, és azzal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Vagyongazdálkodási csoport
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének újrakötéséről
(írásbeli)
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 szerződés megkötését.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
109/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Doma István egyéni vállalkozó részére a kunhegyesi piactéri vásárcsarnok (431. hrsz.) 3.
sz. 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 32
– 33. §-ában biztosított jogkörében eljárva.
Doma István egyéni vállalkozó (székhely: 5340 Kunhegyes, Zádor utca 4/a.) a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában álló piaci vásárcsarnok (431.
hrsz.) 3. 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.
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•

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 polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
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. Doma István (5340 Kunhegyes, Zádor u. 4/a.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés utcanév és házszámozás megváltoztatása az Ady Endre utca és a Mirhó
köz közé eső 425 hrsz.-ú közterületi szakaszon
(írásbeli)
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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
110/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
utcanév és házszámozás megváltoztatása (az Ady Endre utca és a Mirhó köz közé eső 425
hrsz.-ú közterületi szakaszon)
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 14/2013.(X.30.) számú képviselő-testületi rendeletében rögzített jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az Ady Endre utca és a Mirhó
köz közé eső 425 hrsz.-ú közterületi szakasz nevét és házszámozását megváltoztatja
az alábbiak szerint:
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o a 425 helyrajzi számú közterület – a jelenlegi Ady Endre utca elnevezés helyett
– Piac utca legyen
o a házszámozás iránya az Ady Endre utca felől a Mirhó köz felé haladjon,
emelkedő párosszám sorrendben, az alábbiak szerint:
441/2 helyrajzi számú (beépítetlen) ingatlan címe:
Piac utca 2.
438 helyrajzi számú (étterem) ingatlan címe:
Piac utca 4.
437 helyrajzi számú (lakóház udvar) ingatlan címe:
Piac utca 6.
431 helyrajzi számú (vásártér) ingatlan címe:
Piac utca 8.
vásárcsarnok földszint 1. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/1.
vásárcsarnok földszint 2. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/2.
vásárcsarnok földszint 3. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/3.
vásárcsarnok földszint 4. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/4.
vásárcsarnok földszint 5. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/5.
vásárcsarnok földszint 6. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/6.
vásárcsarnok földszint 7. számú üzlethelyisége: Piac utca 8/7.
vásárcsarnok emelet 8. számú üzlethelyisége:
Piac utca 8/8.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 30.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Metzinger Ferenc, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
8. Barabás Attila informatikus
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Víz és Csatornamű Kft részére nyújtott tagi kölcsön végleges átadásáról és a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetésének
folyamatos biztosításáról
(írásbeli)
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
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111/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Tagi kölcsön végleges átadása a Kunhegyesi Víz és Csatornamű Kft. részére és a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő üzemeltetésének jóváhagyására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében
eljárva az alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunhegyesi
Víz és Csatornamű Kft 100%-os tulajdonosa, a Kunhegyesi Városi Strand és
Gyógyvizű Fürdő téli üzemeltetéséhez nyújtott tagi kölcsönt véglegesen átadja
az alábbi feltételekkel:
- A 2015. október 13-án jóváhagyott 9.500.000 Ft tagi kölcsönt az önkormányzat a Kft 2015. évi veszteségeinek fedezésére biztosítja.
- A 2015. évi veszteség miatt a Kft saját tőkéjének összege, a jegyzett tőke 50
%-a alá csökkent, ezért annak visszapótlására fordítható.
- A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a továbbiakban a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő zavartalan üzemeltetése és a Kunhegyesi
Vízmű Kft veszteség mentes működése érdekében 2016. június 1-től határozatlan időre az Önkormányzat a Kft-vel üzemeltetési szerződést kössön a
fürdő üzemeltetésére.
- Az éves üzemeltetési díj 10.000.000.- Ft/év +Áfa; de legfeljebb a bevétellel
nem fedezett üzemeltetési költségek összege.
- A Kft az üzemeltetési díjat havonta, a ténylegesen felmerülő kiadások alapján, kiállított számla ellenében kapja meg és használhatja fel a kimutatás
szerinti kiadásokra.
Határidő a szerződéskötésre: 2016. június 1.
Felelős: Kolozsvári Imre ügyvezető
Jelen határozatban foglaltak végrehajtásának feltétele a felek között üzemeltetési
szerződés létrejötte.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a Kft.-vel kötendő üzemeltetési szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Kolozsvári Imre Kft. ügyvezetője
2. Dr. K. Tóth András ügyvéd
3. Kunhegyes Város Polgármestere
4. Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5. Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztálya
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Irattár
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés kérelem Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3
hrsz-ú strandfürdő megnevezésű ingatlanon esküvő rendezvény megtartására
(írásbeli)
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 tervezet „A” változatát.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
112/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
Kérelem Kunhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő 3309/3. hrsz-ú strandfürdő
megnevezésű ingatlanon esküvő rendezvény megtartására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ban foglalt jogkörében eljárva, valamint figyelembe véve
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat
szabályozásáról szóló 34/2004.(VII.16.) számú rendelete 2. számú melléklete 12.
pontja alapján az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sas János (5340
Kunhegyes, Arany János utca 54.) a Kunhegyes belterület 3309/3. hrsz-ú
strandfürdő megnevezésű ingatlanon belül a mellékelt helyszínrajz szerinti
ingatlanrész esküvői rendezvény céljára történő használatára vonatkozó kérelmének
helyt ad és bérleti szerződést köt
az alábbi feltételekkel:
-

-

bérleti díj: 205.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 260.350,- Ft;
a bérlet időtartama és területnagysága: 2016.05.26. 12.00 órától – 2016.05.30.
12.00 óráig 700 m2 be – és kipakolásra, valamint 2016.05.28. 12.00 órától
2016.05.29. 12.00 óráig 2000 m2 a rendezvény lebonyolítására, a polgári
szertartásra 1000 m2 kb. 4 óra időtartamra;
a bérlő köteles a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, a személyi- és tárgyi
feltételeket biztosítani;
a bérlő a rendezvény lebonyolításáért teljes körű felelősséget vállal, mint szervező;
a bérbeadó biztosítja: az áramellátáshoz szükséges kábelt, a bérlet kezdete előtti
fűnyírást, továbbá 3 db toi-toi WC-t, melynek költségét a bérleti díj tartalmazza.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Sas János (5340 Kunhegyes, Arany János u. 54.)
4. Dr. K. Tóth András ügyvéd
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című TOP 1.4.1.-15 azonosítószámú felhívás keretein belül Kunhegyes Város Bölcsőde épületének felújítása és bővítése című projekt benyújtásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a bölcsőde épületét szeretnék korszerűsíteni. Megkérdezi van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
113/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével című „TOP 1.4.1-15 azonosítószámú felhívás keretein
belül Kunhegyes Város Bölcsőde épületének felújítása és bővítése című projekt
benyújtásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a TOP-1.4.1-15 felhívás alapján a mellékelt
költségvetési táblázat szerint 100 % támogatás elnyerésére bruttó
150.000.000 Ft összegben pályázatot nyújt be.
2. 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
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4.
5.
6.
7.

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Fridrik Zsanett ügykezelő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „volt BHG gyártelep fűtési és gázellátási rendszer korszerűsítésére és
átalakítására vonatkozó építészeti szakági tervezés nélküli” tárgyú tervezési szerződés
teljesítési határidejének módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
114/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a „volt BHG gyártelep fűtési és gázellátási rendszer korszerűsítésére és átalakítására vonatkozó építészeti szakági tervezés nélkül” tárgyú tervezési szerződés teljesítési határidejének módosítása
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontban biztosított jogkörében eljárva a 06/5 hrsz-ú ipari terület gázellátási rendszerének korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítéséhez kötött Tervezési
szerződés teljesítési határidejének 2016. június 10-re történő módosításához
hozzájárul
1. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a módosított szerződés aláírására
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Horváth És Társa KFT. Horváth Lajos 5300 Karcag, Madarasi út 31. szám
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 azonosító számú „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívásra
benyújtandó pályázathoz
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Kálvin utca 1. szám alatti ingatlant szeretnék felújítani. Megkérdezi van-e 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
115/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a TOP-1.1.3-15 azonosító számú „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívásra benyújtandó
pályázathoz
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 „Helyi termelői és értékesítési pont kialakítása” címmel a mellékelt
költségvetési táblázat szerint 100 % támogatás elnyerésére bruttó 100.000.000,- Ft,
azaz százmillió Ft összegben pályázatot nyújt be.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
8. Fridrik Zsanett ügykezelő
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a VP-6-7.4.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, a többfélefunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés” tárgyú felhíváshoz a Kunhegyes Városi Könyvtárra
vonatkozó tervezési szerződés 1. számú módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az ügyvezető azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a műemlékvédelemmel történt egyeztetések elhúzódása miatt a teljesíté-
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si határidőt módosítsák. Megkérdezi van-e 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a következő határozatával:
116/2016.(V.24.) Kt. h a t á r o z a t
a VP-6-7.4.1-16 azonosító számú „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, a többfélefunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés” tárgyú felhíváshoz a Kunhegyes Városi Könyvtárra vonatkozó tervezési
szerződés 1. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
törvényeiről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében
eljárva a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár (5340 Kunhegyes, Ady E. u. 2., hrsz.:
447) szükséges tervek elkészítéséhez kötött Tervezési Szerződés 1. számú
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:
A tervezési szerződés 1.2. pontja a Határidők címszó alatt az alábbiak szerint
módosul:
„Határidők:
- Állapotrögzítő terv készítése;
- Faldiagnosztikai szakvélemény;
- Épülettörténeti kutatási dokumentáció.
A szerződéskötéstől számított 50 munkanapon belül.
2. ütem:
- Tervek egyeztetése: az 1. ütemet követő 45 munkanapon belül
- Építési engedély megkérése: a megrendelői jóváhagyástól számított 5
munkanapon belül.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a tervezési szerződés 1. számú módosítása aláírására.
Erről értesülnek:
Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Babilon Istar
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

26

HUSZADIK 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 34 perckor bezárja, zárt ülés keretében
folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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