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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. augusztus 25-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 14.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
172/2016.
173/2016.
174/2016.

175/2016.

Határozat tárgya
a Szabadság téri meglévő játszópark bővítéséhez, dínóösvény kialakításához szükséges kiviteli terv elkészítéséhez
Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőrfőkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés III.
számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata víziközmű vagyonáról
készített vagyonértékelésről

Kódszám
Z1
J4
D7
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. augusztus 25-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal hivatalvezetője tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület
soron kívüli 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.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Szabadság téri meglévő játszópark bővítéséhez, dínó-ösvény kialakításához szükséges kiviteli terv elkészítéséhez
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, eddig is a régió legtöbbet tudó játszóterük volt az
Ulimini és Obligo várakkal és a fitnesz sarokkal, ahol a fiatalok és a nyugdíjasok is végezhetnek testmozgást. Ezzel tovább fog növekedni a játszótérnek a lehetősége, reméli, hogy
jól fog sikerülni. Jelenleg a kivitelezésnél tartanak, három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot az S-Tér Kft. adta bruttó 787.400,- Ft értékben. Megkérdezi van-e valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy dínó-ösvény.
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Szabó András polgármester elmondja, hogy a tervező arról tájékoztatta, hogy lesznek
mozgó dínók a gyerekek nagy örömére, még lehet lesz olyan interaktív tábla is, ami tájékoztatja a gyerekeket.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a játszótér melyik részén lenne felállítva az a
néhány dínó.
Szabó András polgármester elmondja, ott ahol a fák vannak a cukrászda előtt, mivel az a
terület kihasználatlan.
Nagy Kálmán megkérdezi, hogy a fákat, azokat nem kell kivágni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a fákat nem, csak a bokrokból kell majd kivágni.
Dr. Nagy Levente képviselő megkérdezi, hogy be lesz-e kamerázva.
Szabó András polgármester elmondja, hogy lesznek majd őrök. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, hogy az S-Tér Kft. készítse el a dínó-ösvény kiviteli tervét, kézfeltartással
jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
172/2016.(VIII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Szabadság téri meglévő játszópark bővítéséhez, dínó-ösvény kialakításához szükséges
kiviteli terv elkészítéséhez
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Szabadság téri meglévő játszópark bővítéséhez, dínóösvény kialakításához szükséges kiviteli terv elkészítésével (mely magába foglalja
a látványterv elkészítését is)
az S-TÉR Kft.-t (1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) bízza meg.
A bruttó megbízási díj: 620.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 787.400,- Ft.
1. A feladat ellátásának költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
2. Kunhegyes Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szerződés aláírására, a szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. VIA PLAZA Kft. (1186 Budapest, Tövishát utca 1 IV. 12.)
5. Tündérkert’97 Kft. (1112 Budapest, Zólyom köz 4.)
6. S-TÉR Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. III. 23.)
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
(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 és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel,
hogy meg kell vizsgálni a működés tapasztalatai alapján a Karcagi Szakképzési Centrum
Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma köznevelési intézményben
tanuló gyermekek jelentkezésének alakulása szerint az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út
30-32 szám alatti feladatellátási helyen melegítő konyha kialakításának szükségességét.
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, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kiegészítésével,
kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
173/2016.(VIII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21-21/A. §-aiban biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
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Kunhegyes Város Óvodai Intézményével az általános iskolai és középiskolai
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés megkötéséhez a határozathoz csatolt tartalommal.
Kiegészítésképpen meg kell vizsgálni a működés tapasztalatai alapján a Karcagi
Szakképzési Centrum Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma köznevelési intézményben tanuló gyermekek jelentkezésének alakulása szerint az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32 szám alatti feladatellátási helyen
melegítő konyha kialakításának szükségességét.
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Metzinger Ferenc, a Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és
Kollégiuma intézményvezetője
4. Kovácsné Lázár Elvira, Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője
5. Fábián-Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
6. Barta Ferenc aljegyző
7. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
8. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
9. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető,
10. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
11. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrős átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés III.
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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
174/2016.(VIII.25.) 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 III. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete 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. október 31-ig történő meghosszabbításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó András polgármestert az ingatlanhasználati szerződés III. 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

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata víziközmű vagyonáról készített vagyonértékelésről
(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 és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
175/2016.(VIII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata víziközmű vagyonáról készített vagyonértékelésről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. § (1)-(2) bekezdései alapján
jóváhagyja
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közreműködésével elkészített vagyonértékelést.
A vagyonértékelésben szereplő adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően át kell vezetni a vagyonnyilvántartásokon.
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
Határidő: 2016. december 31.
Erről értesülnek:
1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
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. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 20 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Barta Ferenc
aljegyző
7

