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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 25-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, Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna, Somodi József és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Oláh Katalin ügyintéző,
Barta Györgyné járási hivatalvezető helyettes, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális,
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Vincze
Lászlóné intézményvezető, Kovácsné Lázár Elvira igazgató, Tóth
Gábor bv. ezredes, Horváth Ákos bv. alezredes és Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület
soron következő nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, több dologról szeretne beszélni. Elsőként az 1956. 60.
évfordulója kapcsán tartott ünnepséggel kapcsolatos illetve az azt megelőző meghívókkal
kapcsolatos. Mindenkihez eljutott a városi újság, abban sajnálatos módon rossz időpont és
rossz helyszín jelent meg. Előtte van az újság, október 23. 10 óra szerepel benne, a koszorúzás helyszíne sem stimmel, mert a XX. század áldozatainak emlékműve szerepel benne.
Ez az egyik dolog, a másik az, hogy múlt héten kedden eljött a testületi ülésre, nem olvasta
el a második értesítését Barta Zsanettnek hogy az ülés elmarad. Akkor látta a plakáton,
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hogy ott szintén rosszul van megjelölve a helyszín. A meghívó, amely kiment borítékokban, ott pontosan szerepelt a helyszín is és az időpont is. Azt gondolja, ennél sokkal többet
érdemelt volna a 60. évforduló. Csodálatosan szép műsorban volt részük, akik ott lehettek
a Művelődési Házban, úgy gondolja, hogy megemelhetik a kalapjukat azok előtt akik az
ünnepi beszédet, akár a műsort tartották, de ami a hangosításra illetve a Művelődési Házon
belül azzal a technikával volt az valami gyalázat. Aki elől ült, rettenetes volt hallani azt a
zúgást, ami ott volt, ahányszor nézett föl az ablakba ahonnan a hangosítást intézni kellene,
senkit nem látott. Másrészt azt gondolja, hogy a helyszín, a koszorúzás helyszíne megérdemelt volna egy hangosítást. Tudják nagyon jól, hogy rendőri biztosítás volt, és ha a
templom mellett megáll egy kamion és megkérdezi, hogy kell kerülő úton tovább menni,
akkor olyan hangzavar van, hogy mikrofon nélkül, hangosítás, erősítés nélkül semmit nem
lehet hallani. Nem tudja, hogy ki az aki ebben a dologban ludas, és nem ez volt az első.
Néhány évvel ezelőtt a városnak a két énekkara a Szélcsengő kórus illetve a Csermely kórus kiegészítve néhány jelentkező férfitaggal elkészítette a Himnusznak és a Szózatnak azt
a változatát, amely énekelhető. Tudják nagyon jól, hogy csodálatosan szép feldolgozás és
hallgatni nagyon jó azt, ami elhangzik az ünnepeken, de nem énekelhető. Olyan magas
hangfekvésben van, hogy egyszerűen nem lehet énekelni. Sem a Szózatot sem a Himnuszt
nem lehet énekelni, ezért készítették el a zenészek, orgona kísérettel, énekkarral, sok emberrel, körülbelül ötvenen voltak benne egy énekelhető változatot. Ha nincs meg a Művelődési Háznak, mert elkallódott, akkor fognak adni számukra egy ilyet, amely énekelhető.
Tehát rossz a meghívó, rossz a helyszín megjelölés, pocsék a hangosítás egy remek gyermekműsor és nagyon jó ünnepi beszéd elhangzásakor. Azt gondolja, nem ez az első már az
elmúlt időszakban már többször láthatták azt, hogy a Művelődési Ház nem veszi komolyan
nemzeti ünnepeiket. Vagy szándékosan bojkottálják vagy ennyi a hozzáértés. Ha ennyi a
hozzáértés, akkor muszáj valamit a képviselő-testületnek lépnie. Ez így elfogadhatatlan.
A második dolog, amiről szólni szeretne az az, hogy a XX. század áldozatainak emlékműve tövében lakik, most hogy közeledik a halottak napja, nagyon sokan megjelennek. Sokaknak ez a sír, akár első akár második világháborús vagy más történelmi eseményhez
kapcsolódó halottja van egy-egy családnak, elmennek meg lehet nézni. Estéről estére folyamatosan gyertya ég, friss virágot, koszorúkat visznek. Tudja, hogy megpróbált a város
ezért valamit tenni. ’93 augusztusa óta az emlékművel, azon túl, hogy körülötte fel volt
takarítva semmi nem történt. Sok embernek a neve ott szerepel, azt is tudják, hogy I. világháborús emlékmű felújítására beadták a pályázatot, de nem sikerült. Azt gondolja, van a
városnak annyi semmittevő közmunkása, hogy oda lehetne küldeni azokat az embereket és
egyenként ki tudnák takarítani a neveket, úgy ahogyan Győrffy Lajos az alkotó megalkotta,
hogy újra lehessen festeni, mert olvashatatlanok most már a nevek. Azt gondolja, ezek a
kunhegyesi emberek megérdemelnek annyit, hogy méltóképpen emlékezzenek legalább a
nevükről. Azok a családok, akik az emlékműhöz járnak, megérdemelnek annyit, hogy legalább olvashassák hozzátartozóik nevét.
A harmadik dolog az, hogy évek óta tudják azt, hogy 12 órától 15 óráig tulajdonképpen
nagyon nehéz az egészségügyben bárkit is találni. Ebben az időben akárkit próbálnak a
központi rendelőben elérni, legfeljebb a takarítónő veszi fel, semmilyen tájékoztatást nem
tudnak adni. Egy egyszerű ember, akinek nincs meg a háziorvosának az elérhetősége, nem
tudja semmilyen körülmények között elérni. Pénteken is előfordult egy ilyen eset, alig tudták a hozzátartozók eljuttatni a delikvenst a kórházba, mire kórházba került kiderült, hogy
az agyának kétharmada sérült. Ha nincs orvos, legalább egy asszisztensi ügyelettel valamilyen módon egészségügyi ellátást tud kapni, vagy irányba tudja állítani, hisz tudják az
idősotthonban ők is el tudják érni az orvosukat, a többieknek is esetleg tudják a számát.
Ezen mindenképpen érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezt a három órás időszakot valamilyen módon próbálják meg áthidalni. Elöregedő város, számolni kell azzal, hogy egyre
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több ilyen lesz, és ha valaki ebben az időben esik el, vagy lesz rosszul nagyon nagyon nehéz orvost találni.
A negyedik dolog, amiről beszélni szeretne, az az, hogy évek óta működik hála istennek a
labor a városban. Nagyjából beállt egy zökkenőmentes ellátásra ez a forma. Az egyik
munkatársa, aki ott dolgozik a laborban kedden és csütörtökön, beiskolázásra került és
kedden van az oktatás, amin kötelezően részt kell venni. Ebben szeretne valamilyen megoldást keresni illetve felhívni a képviselő-testület tagjainak a figyelmét arra, mióta működik a labor azóta az ott dolgozó személyeknek a bérezése nem változott. Szeretné, ha ebben
a dologban tudnának megoldást találni. Elmondja, még mindig nem került megoldásra a
házakhoz kijárásnak az ügye, ezt is jó lenne, ha véglegesen le tudnák zárni. Megköszöni,
hogy meghallgatták és elnézést kér, hogy ilyen hosszúra sikerült a mondanivalója.
Szabó András polgármester megköszöni Nagy Kálmán észrevételeit. Megkérdezi van-e
még valakinek felvetése. Hozzászólás hiányában válaszol képviselő úr észrevételeire. Az
’56-os rendezvény meghívójában és az újságban megjelent rossz információval kapcsolatban elmondja új felelős van, a régi felelősre nem akar semmit ráfogni, de ezt még nem Lukácsné Nagy Erika készítette. A hangosítással kapcsolatban elmondja, az eső miatt nem
volt hangosítás és a gyermekeket sem kérték arra, hogy ide jöjjenek, mondták nekik hogy
hazamehetnek. Úgy gondolja, mindenki hallotta a nevét, ez nem jelentett problémát. A
XX. század áldozatainak emlékművével kapcsolatban elmondja, hogy az ajtajuk mindig
nyitva van és a képviselő úr bármikor bemehetett volna, hogy ezt a problémát megbeszéljék. Úgy gondolja ez a dolog itt egy kicsit keményen lett kifejezve, nem volt még olyan
dolog, ami megoldásra várt és nem oldották volna meg. A laborral kapcsolatban elmondja,
köszöni azoknak a munkáját, akik ezt végzik, nem tudott róla, hogy bérproblémák lennének. Megvizsgálják az ügyet és amennyiben a város költségvetése engedi, rendezni fogják.
Tudomása szerint az autóval való kijárást vállalták Kis-Vén Erikáék. A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, a körzeti orvosoknak kötelessége ellátni ezt a feladatot.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a működési engedélyükben a készenlét benne
van, például Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna tart is ügyeletet. Az intézménynek is van
háziorvosa.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy nem a Sarepta Idősek Otthonáról beszélt, hanem
azokról, akik nem tudják a körzeti orvosuknak az elérhetőségét, hirtelen van rosszul, senki
nincs aki irányítani tudná, hogy hova is menjen. Ha bent van valaki, és nem a takarítónő,
azt mondja, hogy ki neki az orvosa, és akkor megadja az orvos telefonszámát és hívja fel.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy nem a központi orvosi rendelőt hívják, hanem
mindenkinek a saját körzeti orvosát, csak tudják, hogy mi a telefonszáma, és azt kell tárcsázni. Annyiban tudnak ebben a dologban lépni, hogy a körzeti orvosok figyelmét felhívják arra, hogy az ügyeleti ellátás megkezdéséig készenléti ügyeletben kell, hogy legyenek,
de az sajnálatos, ha valaki nincs ezzel tisztában. A működési engedélyükben benne van,
hogy készenlétet kell tartani.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő elmondja, hogy az ügyelet kezdete 15 óra,
ha helyből van orvos péntek, szombat, vasárnap és 16 óra, ha vidékről érkezik ügyeletes
orvos. Ennek az a magyarázata, hogy a pénteki műszakból Kunhegyesre ide kell érnie például a Gál András doktornak, a Gál Károly főorvos úrnak. Helyi ügyelet esetén hivatalosan
is 15 óráig készenlét van, vidéki ügyeletes esetén, amit az ügyeleti beosztásból tudni lehet
16 óráig készenlét van péntekenként.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek ezzel kapcsolatban hozzászólása.
Nagy Kálmán képviselő elmondja, hogy maximálisan elfogadja, nem tud mit csinálni.
Nem ez a gyakorlat, hogy a háziorvost keresik, hanem rögtön az ügyeletet keresik. Elmondta, mert baj történt. Azt gondolja, hogy automatikusan a központi rendelőt kezdik el
hívni vagy a mentőt. A mentő nagyon sok esetben, ha nem tud megfelelő indítást adni, akkor nem indul el, ha nem megfelelő volt a hívás, ha nem volt indokolt, akkor még fizetni is
kell. Egy szakképzett ember sokkal inkább el tudja mondani. A legtöbb háziorvos ebben az
időben elmegy házakhoz, azokhoz, akik nem tudnak bemenni a rendelőbe, otthon végzik el
a gyógyíttatásukat. Ezzel semmi gondja nincs. Az emlékművel kapcsolatban nem érti,
hogy miért nem lehetett ezt itt elmondani, úgy gondolja, hogy mindenki tudja, mindenki
látja.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy nem lett volna egyszerűbb, ha bemegy az
irodájába és megbeszélik.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna képviselő elmondja, hogy a péntek délután kétségtelenül neuralgikus ügyeleti időtartam egyéni készenlét tekintetében is. Ebben szerepet játszott az is, hogy ünnepek kapcsán elutazni vágyó kolléga, családi programot szervező kolléga, továbbképzés helyettesítése esetén. Tehát olyan civil és szakmai elfoglaltságok is vetülhetnek, amikor egymást is helyettesítik. Tehát lehet, hogy el kellene azon gondolkodni,
hogy valamennyi rendelési időn túli betegét ellátja mindenki és esetlegesen a péntek délutáni időtartamra mégis lehetne heti váltásban egy konkrét több ponton ügyeleti beosztás
szerűen meghirdetett szuperügyeletes, akit el lehet érni. A másik probléma az, hogy egyikőjük sem telefondoktor, ha kint marad a kocsiban, nem egyszer hagyta a betegnél a telefont, ha nagy baj van akkor az a 3-5-10 perc is elegendő amíg nem találják meg. Ilyenkor,
amikor egy agyállományi vérzés vagy lágyulás ezt már nem lehet időablak szerint jóvá
tenni. Lehet, hogy a péntek délutánon és annak a biztonságán érdemes lenne gondolkodni.
Az, hogy ügyeletet próbálnak hívni, kevésbé szerencsés, a mentő az a szerencsésebb verzió, tekintettel arra, hogy vagy megkeresi saját orvosát a beteg, vagy kivonulást kezdeményez. A lakosság felé azt is érdemes tudatosítani, hogy komoly fenyegetettség esetén a segélyhívót lehet hívni.
Szabó András polgármester elmondja, hogy nyilvánvaló, hogy itt is lehetnek problémák.
A város vállalta közel 20 millió forintot a saját költségvetéséből tesz az ügyelethez. Minden orvos tudja, hogy mi a feladata. Nem tud tökéletes megoldást javasolni, de úgy gondolja a környéken magasan itt a legjobb az ügyeleti ellátás. Utána néznek, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy javítsanak a helyzeten. Megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Kunmadarasi Büntetés-végrehajtási Intézmény beruházással kapcsolatban
(szóbeli)
Szabó András polgármester megkéri Tóth Gábor bv. ezredes urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a beruházással kapcsolatban.
Tóth Gábor bv. ezredes tisztelettel köszönti polgármester urat, képviselőket, jegyző aszszonyt és a megjelenteket. Először is megköszöni a lehetőséget, hogy tájékoztathatja a jelenlévőket a Kunmadarasi Büntetés-végrehajtási Intézmény beruházásával kapcsolatban.
Megkéri Horváth Ákos alezredes urat, hogy osszon ki mindenkinek egy ismertető anyagot
az új BV intézettel kapcsolatban. Elmondja, 2018. második felére egy új büntetésvégrehajtási intézmény kerül megépítésre. A 9 börtön közül ez lesz az egyik legnagyobb
büntetés-végrehajtási intézet, melynek fogvatartotti befogadó készsége 1000 fő. Ez a létszám azt jelenti, hogy az 1000 fő fogvatartotthoz 500 fő személyzet felvételére kerül sor.
Korábban már jártak polgármester úrnál, segítséget kérni a térségben a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban. Az ígéretet meg is kapták, ezúton megköszönik a segítségét. Úgy
gondolja, hogy a térségnek kiemelt munkalehetőséget biztosít az az bv-s pálya, amely itt
lehetőségként merül föl. Elsősorban felügyelői állományt keresnek, Kunmadarason október
3-tól megnyílt az a toborzó iroda, ahol két toborzó tiszt munkaidőben és két napon munkaidőn kívül is fogadja az érdeklődőket, a telefonhívásokat és egyben a személyi felvételi
eljárásokat is megkezdték. Természetesen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetnek az a dolga, és az a feladata elsősorban, hogy a megyében épülő börtön elsősorban személyzeti politikáját készítse elő. Tehát az intézetnek nem feladata a börtön építésével kapcsolatos feladatok, itt csak a személyzetpolitikában indult el egy nagy
lépés. Elmondja, közel 500 fő személyzetet kell felvenni, úgy gondolja, hogy kiemelt feladatuk a térség városait, településeit megkeresni. Ezért szeretnék kérni a jelenlévők segítségét is, hogy amennyiben van lehetőségük szeretné, ha ezt tovább tudnák vinni. Azt gondolja, hogy egy megfelelő bérezéssel, cafeteriával, életpályával jó csapatba kerül az aki ide
felvételt nyer. A felvételi alapkövetelményeket a tájékoztató anyagban ezt szerepeltették.
Elmondja, vannak érdeklődők, de még elég foghiányos, a felvételi eljáráson is sokan estek
ki. Elmondja, kiemelten kezelik ezt az ügyet és járják a környező településeket. Elmondja,
ha van valakinek kérdése, arra szívesen válaszol.
Magyar György képviselő megkérdezi, hogy milyen típusú munkakörökre lehet számítani.
Tóth Gábor bv. ezredes elmondja, hogy elsősorban fegyőr állományt keresnek, elsősorban
biztonsági és körzetfelügyelő állomány. Természetesen szükségük van gépjárművezetőre,
gazdasági szakemberekre, orvosokra, szakápolókra, jogászra, lelkészre, különböző pénzügyi végzettséggel rendelkezőkre sorolhatná még sokáig, elég széles a paletta. Elsősorban
azokat a munkatársakat szeretnék felvenni, akiknek már első körben iskolába kell menniük
és elég komoly beiskolázást illetve tanulmányokat végeznek, amiben gyakorlat is van. A
második lépésben keresnek felsőfokú végzettséggel rendelkezőket, osztályvezetőket, előadókat széles a paletta.
Magyar György képviselő megkérdezi, hogy mi a tapasztalatuk, milyen hatással van ez
általában a környezetre, közbiztonságra, illetve a börtön infrastruktúrájának az ellátásában
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a vállalkozások, az itt élőkre milyen hatással lesz, vannak-e már sejtéseik ezzel kapcsolatban.
Tóth Gábor bv. ezredes elmondja, a börtönök kiemelt feladatra törekvése az önellátás. A
fogvatartottakkal termelik meg a különböző árukat, húskészítmény, pékáru és még sorolhatná. Fontos a térségnek a szerepe, hogy hogyan tudja azokat a termékeket biztosítani,
amelyeket belsőleg nem tudnak megtermelni, kidolgozni. Az, hogy milyen közbiztonsági
feladatszerepe van? Kunmadaras nem egy nagy város, fontos az egy térségben, ha az állampolgár esetleg az a másik csoport aki pont nem a jogot tiszteli, vagy jogkövető magatartást tanúsít, az kerüli az egyenruhásokat. Minél több egyenruhás van egy térségben, az
egy közbiztonságot ad. És egy 500 fős személyi állományból, ha a térségben egyre több
létszáma jelenik meg ezeknek a személyeknek, azt gondolja, több pozitív hatása van.
Metzinger Ferenc megkérdezi, hogy a fogvatartottak végeznek valamilyen termelő tevékenységet, olyan típusú bűnözők lesznek, akik dolgozhatnak.
Tóth Gábor bv. ezredes elmondja, arra nem tud választ adni, hogy a büntetés-végrehajtási
intézetnek mi lesz a neve országos, megyei, letöltő, fegyház, börtön. Dolgoznak, nem csak
a belső ellátásuk kiemelt, hanem a fogvatartottak foglalkoztatása minél magasabb. Akiket
munkára kell kötelezni, azoknak munkát kell adni. Ez a munka a börtön falain belül lesz.
Jóvátételi tevékenységet is végeznek a fogvatartottak. Szolnokon október 6-i ünnepség
előtt az emlékhelyet takarították, játszótereket tettek rendbe, különböző egyházi intézményeket karbantartottak csak simán jóvátétellel. Úgy gondolja, hogy a térségnek ez pozitív
hatást fog jelenteni.
Szabó András polgármester megkérdezi, hogy a lakás piacra lesz- e hatása.
Tóth Gábor bv. ezredes elmondja, hogy előnyben vannak azok, akik Kunmadarason laknak. Természetesen az életpálya modellnek az egyik célja a lakhatási támogatás megteremtése. Előbb-utóbb főleg a börtönépítések miatt ezt meg kell oldani, de nem az ő szintje erről nyilatkozni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés és hozzászólás hiányában Tóth Gábor bv. ezredes és Horváth Ákos bv. alezredes
urak megköszönik a lehetőséget, további jó tanácskozást kívánnak és elhagyják a tanácskozó termet.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot a 4 ÉK Kft. adta összesen
14.960.633,- Ft + ÁFA összegben. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
201/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
szociális bérlakások felújítására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő
kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része
szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. §. (2) bekezdés alapján szabályozott
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le és a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékeléséről, és az eljárás nyertesének megállapításáról az
alábbiak szerint dönt:

•

Rész száma: [1] Elnevezés: Gyepszél u. 40. szám alatt 2. lakás
Nyertes ajánlattevő: 4. Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a)
Ajánlati ár nettó: 2 682 295 HUF

•

Rész száma: [2] Elnevezés: József Attila u. 31. szám alatt 3. lakás
Nyertes ajánlattevő: 4. Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a)
Ajánlati ár nettó: 1 057 997 HUF

•

Rész száma: 2 [3] Elnevezés: József Attila u. 31. szám alatt 4. lakás
Nyertes ajánlattevő: 4. Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a)
Ajánlati ár nettó: 2 353 149 HUF

•

Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Péntekkút u. 18. szám alatt 1. lakás
Nyertes ajánlattevő: 4. Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a)
Ajánlati ár nettó: 2 976 614 HUF

•

Rész száma: 2 [5] Elnevezés: Dózsa Gy. u. 31. sz.
Nyertes ajánlattevő: 4. Ék Kft. (5340 Kunhegyes, Toldi Miklós u. 9/a)
Ajánlati ár nettó: 5 890 578 HUF

Kunhegyes Város Önkormányzata a beruházás költségét – összesen 14 960 633
Ft+ÁFA összeget – 2016. évi költségvetéséből biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Bakos László közbeszerzési szakértő
5. A Bíráló Bizottság tagjai
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6. Ajánlattevők
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
9. Vagyongazdálkodási csoport
10. Irattár

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. év III. negyedéves tevékenységéről
(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 tájékoztatót.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Madarasi Imre megkérdezi, hogy az anyagköltség miért az eredeti költségvetés 1992 %-a
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy a közmunkaprogram keretében az üzemanyag
költséget a tavalyi évhez képest eléggé lecsökkentették. Amikor tervezték a költségvetést
nem volt tudomásuk arról, hogy több lesz pályáztatva, mint amire számítottak. Illetve a
piac szociális helyisége felújításra került és az anyagköltséget a Közalapítvány finanszírozta. Megköszöni azoknak a munkatársaknak a munkáját, ugyanis a piac működési engedélye
megújult, szélesebb körűvé vált. Ha valaki látja átcsoportosításra kerültek az árusok. Modernebb előírásoknak és az Európai Uniós szabványoknak is megfelelő.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
202/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. III. negyedéves tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kunhegyes
Városért” Közalapítvány csoportvezetőjének a „Kunhegyes Városért”
Közalapítvány 2016. év III. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatóját –
a mellékelt tartalommal – jóváhagyólag
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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
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a Kunhegyes Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi működéséről
(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.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
203/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Városi Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi működéséről szóló tájékoztató
elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi Városi
Strand és Gyógyvizű Fürdő 2016. évi működéséről, létszám és bevétel adatairól
szóló tájékoztatót – a mellékelt tartalommal –
tudomásul veszi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője
6. Oláh Katalin gazdasági ügyintéző
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a
fenntartásában működő nevelési intézmények tanévindításáról
(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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
204/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett oktatási – és a fenntartásában működő
nevelési intézmények tanévindításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
által működtetett oktatási – és fenntartásában működő nevelési intézmények
2016/2017-es tanévindításról szóló tájékoztatót a mellékelt formában
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Fábián-Major Anikó óvodavezető
6. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye szakmai beszámolójának elfogadására
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
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Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
205/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2015/2016-os nevelési évről szóló szakmai
beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye vezetőjének 2015/2016-os nevelési évről szóló szakmai
beszámolóját megvitatta és azt a mellékelt formában
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó óvodavezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben tervezett szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
(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.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
206/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézményében a 2016/2017-es nevelési évben tervezett
szünetek időpontjainak jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a
fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye zárva tartását az
alábbi időpontok szerint
engedélyezi:
-

Az óvoda 2016. november 2-től 4-ig őszi szüntetet nem tart
2016. december 22,23-én és 27,28,29,30-án (6 munkanap) az iskolai téli
szünethez igazodva az óvodák zárva tartanak
2017. március 24. (1 munkanap) Nevelési értekezlet – nevelés nélküli
munkanapot tart /óvodák zárva tartanak, a szülők aláírásukkal veszik
tudomásul/.
2017. árpilis hó 1. napján nevelés nélküli munkanapot tartanak. A
Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi Pedagógiai Napok 2017.
rendezvényén vesznek részt.
2017. július 04-től augusztus 12-ig (30 munkanap) óvodai intézményük
nyári ügyeletet tart.
Nyári szünet
2017. augusztus 14 – 25-ig (10 munkanap) minden óvoda zárva tart,
azaz összesen 19 munkanapon engedélyezi a zárva tartást.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó óvodavezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójának elfogadására
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
207/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
az önkormányzat működtetésében álló Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola 2015/2016-os tanév szakmai beszámolójának elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének 2015/2016-os
tanévről szóló szakmai beszámolóját megismerte és elfogadja és ezzel
együtt az intézmény valamennyi dolgozójának megköszöni a 2015/2016-os
tanévben végzett lelkiismeretes tevékenységét.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Kovácsné Lázár Elvira igazgató
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
karácsonyi megajándékozására
(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 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.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
208/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a város 65 év feletti lakosainak, valamint tartósan beteg gyermekek karácsonyi megajándékozásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a
város 65 év feletti lakosait, valamint a hátrányos helyzetű tartósan beteg gyermekeket kis értékű karácsonyi ajándékcsomaggal köszöntsék, amelyhez legfeljebb 4.560.000 Ft összegű pénzügyi fedezetet a város 2016. évi költségvetésében biztosítja.
A következő cégeket kéri fel ajánlattételre:
1. FORTUNA ABC Vegyesker 2000 Bt. (5340 Kunhegyes, Rákóczi u.
44.)
2. Orosz Józsefné (5340 Kunhegyes Wesselényi utca 18/A)
3. Doma Sándorné (5321 Kunmadaras, Őrsi út 15.)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
(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 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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209/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlásról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló többször módosított 2/2009. (II.13.) számú rendelete 13. § (4) bekezdése alapján az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
arra jogosult rászorulók természetben nyújtott, egyszeri átmeneti segélyben részesüljenek szociális célú tűzifa formájában 2016. decemberében, amelyhez a pénzügyi fedezetet a Kunhegyes Városi Önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből
biztosítja.
A következő cégeket kéri fel ajánlattételre:
1. AGROMIX-2002 Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz.)
2. Lavigo-Agro Kft. (4400 Nyíregyháza, Ószőlő 102. Fsz. 1.)
3. 4.ÉK Kft. (5340 Kunhegyes Toldi M. u. 9/a)
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó feladatok ellátásával.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 93/2016.(IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról
(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 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.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
210/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a 93/2016.(IV.26.) számú Képviselőtestületi határozat módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított
39/2004. (VII.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról 28. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt jogkörében a 93/2016.(IV.26.) számú Képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Varga István (sz.név: Varga István; szül: Kunhegyes, 1968.02.25; a. név Kovács Julianna Viola) 5340 Kunhegyes, Nagyszik dűlő Tanya 1632. szám alatti
lakos határozat módosítása iránti kérelmét, amely önkormányzat tulajdonban lévő kunhegyes belterület 1538/51.hrsz-ú, vásártér megnevezésű ingatlanból öszszesen 222 m 2 ingatlanrész megvásárlására vonatkozik,

TÁMOGATJA.
A területet a kérelmező Varga István (sz.név: Varga István; szül: Kunhegyes,
1968.02.25; a. név Kovács Julianna Viola) kiskorú gyermekei kiskorú Varga
Krisztina és kiskorú Varga Vivien részére 33.300- Ft.- azaz harmincháromezer- háromszáz forint összegért értékesíti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Varga István (5340 Kunhegyes, Nagyszik dűlő Tanya 1632.)

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázat Konzorciumi megállapodásának
elfogadásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztésben olvasható, hogy a társulás tulajdonából Kunhegyes Város Önkormányzat tulajdonába került bruttó 2.274.294.831,- Ft ösz18

szegű vízi-közmű vagyon. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
211/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázatban megvalósult vízi-közmű vagyon átvételéhez kapcsolódó Konzorciumi megállapodásának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) és 90. § (4) bekezdésében, valamint a 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést
hozza:
1. A mellékletben csatolt Konzorciumi megállapodást elfogadja, felhatalmazza
Szabó András polgármestert a Konzorciumi megállapodás aláírására és a
szükséges teendők ellátására.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata, a Társulás tulajdonából a bruttó
3.445.248.572.- Ft összegű vízi-közmű vagyonból a Kunhegyes Város Önkormányzatra jutó bruttó 2.274.294.831.- Ft összegű vagyont, a Képviselőtestület egyetértésével 2016. november 1-i hatállyal tulajdonba veszi térítés
mentesen, véglegesen és visszavonhatatlanul.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Abádszalók Város Önkormányzata (5241 Abádszalók Deák F. u. 12.)
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az átvett vízi közmű vagyon TRV Zrt. részére történő üzemeltetésbe
adásának elfogadásáról
(írásbeli)
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
212/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás „Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázatban megvalósult vízi-közmű vagyon TRV ZRt. részére
történő üzemeltetésbe adásának elfogadásáról
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 Önkormányzata, a Társulás tulajdonából, Kunhegyes Város
Önkormányzat tulajdonába került bruttó 2.274.294.831.- Ft összegű víziközmű vagyont, 2016. november 1-i hatállyal a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetésébe adja.
2. A TRV Zrt-vel kötött, hatályban lévő Bérleti üzemeltetési szerződést kiterjeszti
a jelenleg üzemeltetésre átadott vízi-közmű vagyonra. Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert, a szerződésmódosítás aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. TRV Zrt Szolnok
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemében motorolaj, kenőanyag vásárlásához szállító kiválasztására
(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 megtárgyalta és egyhangúan a Faragó Bt. ajánlatát támogatja.
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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
213/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemében motorolaj, kenőanyag vásárlásához szállító kiválasztására
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a beszerzéssel
a Faragó Bt.-t (5340 Kunhegyes, Rákóczi út 58.) bízza meg
motorolaj PS D 15-40 : 3.700,- Ft+ÁFA/liter
kenőanyag P-68: 3.700,- Ft +ÁFA/liter egységáron.
A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi Startmunka
mintaprogramban biztosított forrás terhére vállalja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Szállítási 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 csoport ügyintézője
8. Répászky Gabriella törzskar
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemében építőanyag vásárlásához szállító kiválasztásáról
(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 megtárgyalta és egyhangúan a Hegyesi Szabó Kft. ajánlatát támogatja.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával
214/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a kistérségi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelemében építőanyag vásárlásához szállító kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12.
pontjában biztosított jogkörében eljárva a beszerzéssel
a Hegyesi Szabó Kft-t (5340 Kunhegyes, Nyár u. 14.) bízza meg
A beszerzés bruttó költsége: 3.002.826,- Ft.
A beszerzés költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a kistérségi Startmunka
mintaprogramban biztosított forrás terhére vállalja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Szállítási 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 csoport ügyintézője
8. Répászky Gabriella törzskar

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés házszámozás megváltoztatása (a Feketehegy utca 27. szám és Feketehegy utca 29. szám közé eső 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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
215/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
házszámozás megváltoztatása (a Feketehegy utca 27. szám és Feketehegy utca 29. szám
közé eső 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 a Feketehegy utca 27. szám és Feketehegy utca 29. szám közé eső ingatlanok házszámozását megváltoztatja az alábbiak szerint:
159/3 helyrajzi számú (kivett lakóház, udvar) ingatlan címe:
159/4 helyrajzi számú (kivett gazdasági épület, udvar) ingatlan címe:
163 helyrajzi számú (kivett lakóház, udvar) ingatlan címe:
165 helyrajzi számú (kivett lakóház, udvar gazdasági épület) ingatlan címe:
168 helyrajzi számú (kivett beépítetlen terület) ingatlan címe:
169 helyrajzi számú (kivett lakóház, udvar) ingatlan címe:
3256/44 helyrajzi számú (kivett lakóház, udvar) ingatlan címe:

Feketehegy utca 27.
Feketehegy utca 27/a.
Feketehegy utca 27/c.
Feketehegy utca 27/d.
Feketehegy utca 27/e.
Feketehegy utca 27/b.
Feketehegy utca 29/a.

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
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés módosításáról
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
216/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézményével gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó
szerződés módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
21-21/A. §-aiban biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
Kunhegyes Város Óvodai Intézményével az általános iskolai és középiskolai
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szerződés módosításához a határozathoz
csatolt tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szerződés módosításának 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 ügyintéző
11. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja 129 általános iskolás és 46 fő középiskolás veszi
igénybe az őszi szünidei gyermekétkeztetést. Ebbe a létszámba bele tartozik az összes kö24

zépiskolás, attól függetlenül, hogy hova jár iskolába. 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 kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
217/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
ahhoz, hogy az őszi szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye biztosítsa 2016. november 2-től 2016. november 4-ig a csatolt
szerződés szerint.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény vezetője
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetésére
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja határozat tervezetet.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Prágerné Dr. Kádár Magdolna megkérdezi, hogy a pályázati kiírásba nem lenne-e
érdemes bele foglalni szolgálati lakás biztosítását, vagy lakhatási támogatást.
Magyar György támogatja képviselő asszony javaslatát, el kellene ezen gondolkodni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy bele lehet foglalni a lakhatási támogatást.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, kiegészítést. Megkérdezi van-e
még valakinek hozzászólása.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
218/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a területi és iskolai védőnői álláshely meghirdetése
A pályázatot meghirdető szerv neve:
Kunhegyes Város Önkormányzata
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Betöltendő munkakör:
Kunhegyes város III. sz. védőnői körzet – területi védőnő a hozzá kapcsolódó
iskola védőnői feladatokkal
Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok ellátása a kunhegyesi III.-V. sz. védőnői körzetben. (ellátotti
fő: változó)
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok az iskolaorvossal együtt, illetve ezen rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott önálló feladatok végzése. (ellátotti fő: változó)
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő – Védőnői Szolgálat
5340 Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4.
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Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A területi pótlék megállapítására, illetve egyéb illetménykiegészítésre a az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal
egyenértékű elismert oklevél
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (1-3 év)
• „B” kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. 20.§ (4) és (5) bekezdésének való
megfelelés)
• iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
• érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata
• megismerhetési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt
személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez)
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát a Képviselőtestület zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalja meg.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követő hónap 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A közigállás internetes portálon történő megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea nyújt,
a jegyzo@kunhegyes.hu e-mail címen és/vagy az 59/326-940-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, postai úton, Kunhegyes Város Polgármesterének címezve kell megküldeni. (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Kunhegyes város védőnői körzet pályázat”
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A pályázat elbírálásának módja:
A Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésen a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről.
A pályázat elbírálásának határideje:
2016. december 15.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.kunhegyes.hu
• https://kozigallas.gov.hu
Egyéb, lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Lakhatás támogatása megoldható.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
HUSZADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről
(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 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 a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
219/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017.
évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény 50. §-a
alapján szükséges átszervezésekről az alábbi döntéseket hozza:
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a család- és
gyermekjóléti központ és család- és gyermekjóléti szolgálat feladatokat 2016.
december 31-ig a Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás keretei között
látja el.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1-től új
intézményt hoz létre a család- és gyermekjóléti központ és család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatok ellátására.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunhegyesi Mikrotérségi Szociális Társulás által ellátott további feladatait változatlan formában
kívánja ellátni.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a
Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Társulás székhelyének megváltoztatását.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Vincze Lászlóné intézményvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal 2013. január 31-én
megkötött, a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése
tárgyában létrejött megállapodás megszüntetéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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220/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal 2013. január 31-én megkötött, a
Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 39. szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése tárgyában
létrejött megállapodás megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
hozzájárul
a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal között 2013. január 31-én megkötött, a Kunhegyes, Kossuth
Lajos utca 39. szám alatt lévő ingatlan üzemeltetése tárgyában létrejött
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a határozathoz
csatolt tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a megállapodás megszüntetésének aláírásához.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
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

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely bővítési kérelméről
(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 megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja 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 a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
221/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely
bővítési kérelméről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 1.
pontja, valamint a többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései alapján a
Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a) 0927/12 hrsz-ú ingatlanon lévő telephely bővítési kérelmét és ezáltal a hatályos településrendezési terv módosítását
TÁMOGATJA,
azzal a feltétellel, hogy az eljárás során felmerülő összes költséget a kérelmező viseli.
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. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
5. Mikroagro Bt. (Kunhegyes, Rákóczi út 37/a) kérelmező
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
9. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a
Kunhegyesi Rendőrős átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati
szerződés IV. számú módosításáról
(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 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 a szóban elhangzott kiegészítéssel, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
222/2016.(X.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Kunhegyesi Rendőrős
átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés IV. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján
hozzájárul
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánysággal a
Kunhegyesi
Rendőrőrs átmeneti elhelyezése céljából kötött ingatlanhasználati szerződés 2016.
november 30-ig történő meghosszabbításához.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az ingatlanhasználati szerződés IV. 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
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 04 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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