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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 13án megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Oláh Katalin ügyintéző, Dr. Bánfi Zsuzsanna a Kunhegyesi Járási Hivatal hivatalvezetője, Fábián-Major
Anikó óvodavezető, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Vincze Lászlóné intézményvezető, Angyal Balázsné szakmai egység vezető, Lukácsné Nagy Erika 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.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, a Siloám Gyógyászati és Konferencia Központ teljes
egészében elkészült, ünnepélyes átadása szeptember 25-én délután 15 órakor kezdődik a
templomban istentisztelettel. Jelen pillanatban Balogh Zoltán és Fazekas Sándor miniszter
úr lesznek jelen az átadó ünnepségen. Az istentiszteletet követően a helyszínen lesz majd
az ünnepélyes átadás. E helyről és ezúton köszöni meg jegyző asszonynak a hozzáállását, a
sok engedélyeztetési eljárásban a lehető legrövidebb határidőn belül elvégezték a munkát,
köszöni az apparátusnak is, hogy a működési engedélyeket megkaphatták. Egyetlen egy
lépés van hátra, az, hogy az ANTSZ a gyógyászati részlegre is kiadja a működési enge3

délyt, a vízjogi engedélyt már megkapták. Ez az egyetlen lépés van hátra, hogy betudják
szerezni az ANTSZ-től a szükséges engedélyt, ha ez meg van, akkor a gyógyászati részleg
is működhet. Megköszöni mindenkinek az eddigi türelmét és segítségét, mindenkit vár szeretettel.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy az OTP vezetőjének figyelmét már felhívta
arra, hogy a lépcsőt illene rendbe tetetni, mivel egyrészt balesetveszélyes, másrészt esztétikailag is eléggé csúnyán néz ki. Legutóbb a múlt héten volt az OTP-ben és a vezető azt
mondta, ő már többször jelezte a központ felé, de nem történik lépés és kérte, hogy az önkormányzat észrevételezze ezt. Tehát hogy az önkormányzat részéről is a lépcső balesetveszélyes és esztétikailag nem megfelelő és kérik az OTP intézkedését e téren. Elég, ha csak
a helyi bankfiókhoz nyújtják be ezt a figyelemfelkeltést, majd ők továbbítják a központnak.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
Fábián-Major Anikó óvodavezető elmondja, a Garay úti óvodánál a szelektív hulladékgyűjtő mindig tele van, látványban és illatban is zavarja a gyerekeket. Megkérdezi, hogy
nem lehetne ezt áthelyezni máshová.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a mai képviselő-testületi ülésnek a témája
lesz a szelektív hulladéklerakóknál kamera elhelyezése. Megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. További bejelentés hiányában tájékoztatja a jelenlévőket a volt BHG-val
kapcsolatban. Elmondja, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárával, Magyar
Leventével fog tárgyalni, többször tárgyalt már Fazekas Sándor miniszter úrral is. Megkérdezi van-e még bejelenteni való.
Magyar György képviselő megkérdezi, hogy ebbe a gyárba betanított munkásokra lesz
szüksége, vagy szakképzett munkaerőre, el tudja-e a város szabad kapacitása ezt látni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy egészen biztos, hogy el tudja. Több szalag
lesz, segédmunkás is kell, de kellenek szakképzett emberek is. Metzinger Ferenc igazgató
úrral már beszéltek erről és a szakképzett embereket tudná biztosítani az iskola, vagy Karcag, vagy Tiszafüred.
Nagy Kálmán képviselő, elkészült az ipari parkban második sorban épület, azt lehet látni,
hogy a gyom nő csak. Megkérdezi, hogy erről lehet-e tudni valamit.
Szabó András polgármester elmondja, hogy az ilyenek felszámolás alá kerülnek, voltak
olyan cégek, akik megvásárolnák. Van olyan, amely árverésre került.
Csehné Köteles Rozália elmondja, hogy a Z-T Kereskedelmi Kft. esetében az a probléma,
hogy az ő esetében van egy 100 millió forintos Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított pályázati támogatás. A végrehajtón múlik, hogy mennyire gyorsan fogja a végrehajtást elrendelni és magát az árverést kiírni. Ebben az esetben legelőször a támogatás után
kérik a pénzt, de egy idő után az egészet egyben amennyiért meg tudnák venni, de az a
legnagyobb probléma, hogy nem tudják még, mikorra tűzik ki az árverést.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
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További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
(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 rendelet módosítását.
Szabó András polgármester elmondja, megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2016.(IX.14.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Önkormányzat tulajdonában lévő (617. hrsz) számú terület bérbeadásáról szóló 37/2014. (II.20.) Kt. határozat 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 határozat tervezeteket.
Szabó András polgármester elmondja, 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, hogy Faragóné Fábián Hajnalka bérleti szerződését szüntessék meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
178/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Önkormányzat tulajdonában lévő (617. hrsz.) számú terület bérbeadásáról szóló 37/2014. (II.20.) Kt. határozat módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ának feladatkörében
eljárva az alábbiak szerint dönt:
Faragóné Fábián Hajnalka egyéni vállalkozó (szül.: Kunhegyes, 1972.06.24, an.:
Gorzás Mária) 5340 Kunhegyes, Sánta-köz 8/a kérelmét, mely Kunhegyes Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő 617. helyrajzi szám alatt nyilvántartott területből határozatlan idejű bérleti szerződésének a mai nappal közös megegyezéssel
történő megszüntetését
TÁMOGATJA.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Tar Zoltán (5241 Abádszalók, Bem József utca 40.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Faragóné Fábián Hajnalka (5340. Kunhegyes, Sánta-köz 8/a.)
8. Csörögi József egyéni vállalkozó (5340. Kunhegyes, Kossuth, Lajos út 9/b II. em.
5. ajtó)
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot, hogy Csörögi Józseffel kössenek bérleti szerződést, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
179/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 617. hrsz alatti terület bérbeadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek
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bérbeadásának feltételeiről szóló 12/2006. (V.11.) rendelet 30.§ és 32-33. §- ában
biztosított jogkörében eljárva.
Csörögi József egyéni vállalkozó (szül. Szolnok, 1987.07.06, an.: Molnár Erzsébet
Erika) Kunhegyes Kossuth, Lajos út 9/b II. em. 5. ajtó alatti lakos részére a
Kunhegyes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 617. helyrajzi szám alatt
nyilvántartott területből 30 négyzetméter közterületet az alábbi feltételekkel
BÉRBE ADJA.
•
•
•

A bérleti jogviszony határozatlan időre szól.
A bérleti díj mértéke: bruttó 4.000.- Ft/hó, azaz: négyezer forint/hónap.
A bérlő a bérelt ingatlanrészt a jó gazda gondosságával köteles használni, illetve a bérelt területet és az épületet köteles rendben tartani.

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. Tar Zoltán (5241 Abádszalók, Bem József utca 40.)
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Faragóné Fábián Hajnalka (5340. Kunhegyes, Sánta-köz 8/a.)
8. Csörögi József egyéni vállalkozó (5340. Kunhegyes, Kossuth, Lajos út 9/b II. em.
5. ajtó)
9. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város 2016. évi I. félévi önkormányzati kulturális és sport
rendezvényeinek költség- felhasználásáról
(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 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:
180/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. év I. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2016. I. félévében megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport –
rendezvények, illetve a kitüntető díjak költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához
kapcsolódó szerződés 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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot adó SILEX-VENATOR Kft.-t javasolja a tűzijáték megtartására.
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 javaslatot, a következő határozatával:
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181/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartásához kapcsolódó szerződés
megkötéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Mihály Napi Sokadalom rendezvényen a Tűzijáték megtartására vonatkozóan a SILEXVENATOR KFT.-t (5000 Szolnok, Kaán Károly út 14.) választja.
2. Tűzijáték költsége: 350.000 Ft + 0 Ft ÁFA (AAM), mindösszesen bruttó
350.000 Ft, amelyet az Önkormányzat a 2016. évi költségvetés rendezvény
kerete terhére biztosít.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert
a szükséges teendők ellátására.
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

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a Jászkun citeratalálkozó országos népzenei fesztivál programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alap felhívására
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja 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 javaslatot, a következő határozatával:
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182/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a Jászkun citeratalálkozó országos népzenei fesztivál programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a
Nemzeti Kulturális Alap felhívására
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint fenntartó a Kunhegyesi Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a Jászkun citeratalálkozó országos népzenei fesztivál programjainak támogatását célzó pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alaphoz
jóváhagyja.
2. A pályázati támogatás segítségével megvalósuló célok:
A Jászkun Citeratalálkozó országos népzenei fesztivál költségeinek csökkentése.
3. A pályázati altéma kódszáma: 205107/103
4. Az igényelt támogatás: bruttó 400. 000 Ft
5.

Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére a pályázathoz önerőt nem
biztosít.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Kiskincstári csoport
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a 2017.
évi Legénybot Alkotótábor programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról
a Nemzeti Kulturális Alap felhívására
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
183/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a 2017. évi Legénybot
Alkotótábor programjainak támogatását célzó pályázat benyújtásáról a Nemzeti Kulturális
Alap felhívására
1. Kunhegyes Város Önkormányzata, mint fenntartó a Kunhegyesi Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a 2017. évi Legénybot Alkotótábor programjainak támogatását célzó pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alaphoz
jóváhagyja.
2. A pályázati támogatás segítségével megvalósuló célok:
A 2017. évi Legénybot Alkotótábor költségeinek csökkentése.
3. A pályázati altéma kódszáma: 205104/103
4. Az igényelt támogatás: bruttó 1.000. 000 Ft
5. Kunhegyes Város Önkormányzata a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény részére a pályázathoz önerőt nem biztosít.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
4. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Kiskincstári csoport
7. Földi Zsuzsanna vezető-tanácsos
HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés szociális bérlakások felújításáról
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 4 ÉK Kft.-t
bízzák meg a szociális bérlakások felújításával.
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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
184/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
szociális bérlakások felújításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében eljárva a
tulajdonában lévő szociális bérlakások (Péntekkút u. 18. szám alatt 2. lakás;
Gyepszél u. 40. szám alatt 3. lakás; József Attila u. 31. szám alatt 1. és 2. lakás)
felújítására kivitelező kiválasztásáról az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
4 ÉK Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi M. u. 9/a.) gazdasági társaság ajánlatát
fogadja el:
Péntekkút u. 18. szám alatt
lakás
Gyepszél u. 40. szám alatt
lakás
József Attila u. 31. szám alatt
lakás
József Attila u. 31. szám alatt
lakás
Összesen
Áfa
Bruttó

2.

2.478.346,-

3.

2.046.353,-

1.

6.543.086,-

2.

3.832.215,14.900.000,4.023.000,18.923.000,-

A felújítás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges teendők
ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
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4.
5.
6.
7.

Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Kerekes Sándor építési hivatalvezető
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év II. negyedévi tevékenységéről
(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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
185/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. II. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2016. év II. 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
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a korábban elnyert pályázat már, megvalósuló
fenntartási időt biztosítani kell 2026. december 31-ig. 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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
186/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt jogkörében eljárva az alábbi állásfoglalást teszi:
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a jogszabálysértést szüntesse meg.
2. A Képviselő-testület támogatja a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakulását, azzal, hogy a
társulási megállapodást hozza összhangba az Mötv. 87.-95.§ rendelkezéseivel.
3. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagja kíván maradni a
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak.
4. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert, hogy a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsa ülésén az önkormányzat állásfoglalását képviselje.
Erről értesülnek:
1. Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, Tiszafüred
2. Tiszafüred Város Polgármestere
3. Szabó András polgármester
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Irattár
TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Dózsa úti iskola udvarán betonozási munkálatokról
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Alföldi
Munkaerő Szolgáltató Kft.-t bízzák meg.
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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
187/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a Dózsa György úti Általános Iskola udvarán betonozási munkálatokról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva a Dózsa György út 38. szám alatti ingatlanon betonozási
munkálatok elvégzésével 48 m2 nagyságú területen
az Alföldi Munkaerő Szolgáltató Kft.-t (5340 Kunhegyes, Árpád krt. 5/a.)
bízza meg.
A beruházás költsége bruttó 487.680,- Ft.
A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármester a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata és az E.ON Energiakereskedelmi
Kft. közötti teljes ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés 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 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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
188/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata és az E.ON Energiakereskedelmi Kft. közötti teljes
ellátású közvilágítási célú villamos energia adásvételi szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) létrejött szerződés módosítását a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges feladatok
ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. E.ON Energiakereskedelmi Kft. (kozigazgatas@eon.hu)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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11/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Garay utcai, Dózsa György úti és Széchenyi úti szelektív
hulladékgyűjtő szigeteknél térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb ajánlatot a
TÓTH Személy- és Vagyonvédelmi Bt. adta bruttó 683.336,- Ft értékben. 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, hogy a kamerarendszer kiépítésével a Tóth
Személy- és Vagyonvédelmi Bt-t bízzák meg.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselők megkérdezi, ha valakit a kamera elfog, hogy illegális hulladéklerakást végez, milyen szankciót fog az önkormányzattól kapni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy rendőrségi feljelentést fognak tenni.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy mennyi ideig tárolja a felvételeket a kamera.
Vincze László alpolgármester válaszol, hogy 72 óráig tárolja a felvételeket.
Szabó András polgármester miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület
tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
189/2016.(IX.13.) Kt. h a t á r o z a t,
a Garay utcai, Dózsa György úti és Széchenyi úti szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél
térfigyelő kamerarendszer elhelyezéséről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Garay utcai, Dózsa György úti és
Széchenyi úti szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél térfigyelő kamerarendszer
kiépítésével
a TÓTH Személy- és Vagyonvédelmi Bt. (5340 Kunhegyes, Berzsenyi u. 4/a.)
gazdasági társaságot bízza meg.
A beruházás költsége bruttó: 683.336,- Ft.
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A beruházás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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