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és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás
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a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés
megkötéséről
a 2014. február 6-án, a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételére kötött megállapodásban megjelölt
vagyonelemekre vonatkozó használati szerződés megszüntetéséről
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának
módosításáról
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezetben
való részvételről
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a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a kültéri
világító hópihe és egyéb motívumok felújításáról
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a
fénydekorációs elemek beszerzésére
2017.
évi
Kunhegyesi
Nagykun
Kalendárium
megjelentetéséről
Fekete Zsolt tanuló az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételének támogatására.
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermekek részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
a Wass Albert utca 2.sz. (3224/1 hrsz.) alatti ingatlan felajánlásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális
étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
Kunhegyes lakossági járda építési pályázatban saját kivitelezésben felújított járdák munkálatainak jóváhagyására
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Települési Információs Pont feladatellátásáról
Kunhegyes Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Horváth Vanessza Vivien tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 22-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető,Lukácsné Nagy Erika vezetőfőtanácsos, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző,
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Fűtő Georgina kincstári
csoportvezető, Barta Györgyné járási hivatalvezető helyettes, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Kis-Vén Erika az Oktatási, Kulturális, Szociális,
Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság tagja, Szabó József a
„Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Németh
Pálné bölcsődevezető, Sági István KLIK Karcagi tankerület igazgatója és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket, külön köszönti Barta Györgyné járási hivatalvezető helyettest és Sági István a
karcagi tankerület igazgatóját.
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő asszony reméli meg fog érkezni. A képviselő-testület soron következő
nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó második napirendi pontját tárgyalják meg először utána haladjanak a meghívó szerint. Kéri a napirendi pontok szóban elhangzott módosításának elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja a napirendi pontok módosítását.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Dr. Nagy Levente képviselő elmondja, a tüdőgondozó épületében nincsen fűtés. A fogorvosi rendelőben olajradiátorral oldották meg a fűtést. Ha nagyon hideg lesz az egész épületben el fognak fagyni a csövek. Megkérdezi, hogy lehetne ezt megoldani.
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Szabó András polgármester elmondja, alpolgármester úr beszélt a főigazgató asszonnyal.
Vincze László alpolgármester elmondja, beszélt főigazgató asszonnyal, aki azt az ígéretet
tette neki, hogy küldeni fog szakembert, aki beüzemeli a fűtést.
Szabó András polgármester elmondja, jelezték a problémát, mást nem tudnak tenni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek hozzászólása.
További felvetés hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetésének átadásáról
(szóbeli)
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 mindhárom határozati javaslatot, amely az átadással kapcsolatos.
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 vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás
megkötéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
235/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről
szóló megállapodás megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G és 99/H. §-a alapján az alábbi döntést hozza:
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló megállapodást
jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megállapodás, annak mellékletei, azok esetleges aktualizálásai aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Sági István tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Karcagi Tankerület
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a javaslatot az
intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés megkötéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
236/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G és 99/H. §-a alapján az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződést
jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vagyonkezelési szerződés, annak mellékletei, azok esetleges aktualizálásai aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Sági István tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Karcagi Tankerület
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

Szabó András polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a javaslatot az
intézmények állami fenntartásba vételére kötött megállapodásban megjelölt vagyonelemekre vonatkozó használati szerződés megszüntetéséről, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
237/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2014. február 6-án, a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételére kötött megállapodásban megjelölt vagyonelemekre vonatkozó használati szerződés megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G és 99/H. §-a alapján az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február 6-án a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételére kötött megállapodásban megjelölt vagyonelemekre vonatkozó
használati szerződést
megszünteti.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a használati szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Sági István tankerületi igazgató, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Karcagi Tankerület
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

Sági István tankerületi igazgató, megköszöni a korrekt gyorsaságot, igyekeznek megfelelő
munkával meghálálni. Elhagyja a tanácskozó termet.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
(írásban csatolva)
Szabó András polgármester elmondja az Ügyrendi Bizottság véleményezte, megkérdezi
mi volt a bizottság véleménye.
Nagy Kálmán elmondja, az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra
javasolja a rendelet tervezet módosítását, amely az átadással kapcsolatos.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja az SZMSZ módosításáról szóló rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2016. (XI.23.)
önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.
(X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról
(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 mindkét határozat javaslatot.
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot az óvoda alapító okiratának
módosításával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
238/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratának módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye alapító okiratát módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelező érvénnyel előírja, hogy a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha alapító okiratának megfelelően az alapdokumentumok módosításra kerüljenek.
Felelős: intézményvezető
Határidő: 2016. december 20.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
Szabó András polgármester kéri, aki elfogadja a javaslatot az óvoda alapító okiratának
egységes szerkezetbe foglalásáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
239/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha alapító okiratának egységes
szerkezetbe foglalásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 238/2016. (XI.22.) Kt. határozatban jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal és ezzel egyidejű8

leg hatályon kívül helyezi a 183/2015. (X. 27.) Kt. határozattal jóváhagyott alapító okiratait.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye intézményvezetője
3. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezetben való részvételről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja ez egy foglalkoztatási, gazdasági együttműködés
tulajdonképpen. Megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
240/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezetben való részvételről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában foglalt jogkörében eljárva az alábbi döntést hozza:
1. Kunhegyes Város Önkormányzata részt kíván venni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Paktumszervezetben.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben
csatolt Szándéknyilatkozat benyújtását utólagosan jóváhagyja és
felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Jász-Nagykun-Megyei Paktum Iroda 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
5. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a villanyoszlopra
szerelhető, kültéri világító hópihe motívum felújításáról, és további fénydekorációs
elemek beszerzéséről
(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 következő kiegészítéssel, hogy a
karácsonyi díszkivilágításhoz a kültéri hópihe és egyéb motívumok felújítását a Blachere
Illumination Hungary Kft. végezze el, valamint egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a
fénydekorációs elemeket a Blachere Illumination Hungary Kft-től szerezze be.
Szabó András polgármester elmondja, hogy a hópihe és egyéb motívumok felújítása
kapcsán a legkedvezőbb ajánlatot a Blachere Illumination Hungary Kft. adta. Megkérdezi
van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a javaslatot, hogy a hópihe és egyéb motívumok felújítását a Blachere
Illumination Hungary Kft. végezze, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
241/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a kültéri világító hópihe és egyéb
motívumok felújításáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában
biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a kültéri világító hópihe és egyéb motívumok felújítását engedélyezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.től (3214 Nagyréde, Bartók Béla u.11.) rendeli meg a javítást az alábbiak
szerint:
Nettó ár: 357.000 Ft
ÁFA:
96.390 Ft
Bruttó ár: 453.390 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a felújítás bruttó 453.390 Ft összegét,
azaz mindösszesen négyszáz ötvenháromezer háromszázkilencven Ft-ot a
2016. évi költségvetésében biztosítja.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a kültéri világító hópihe és egyéb motívumok felújításával kapcsolatos dokumentumok 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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
Szabó András polgármester elmondja, hogy a fényfüzérek beszerzése kapcsán a
legkedvezőbb ajánlatot a Blachere Illumination Hungary Kft. adta. Megkérdezi van-e még
valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a javaslatot, hogy a fénydekorációs elemeket a Blachere Illumination Hungary
Kft.-től vásárolják meg, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
242/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a fénydekorációs elemek beszerzésére
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 107 §-ában biztosított jogkörében eljárva – a karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához a
fénydekorációs elemek beszerzését engedélyezi.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a Blachere Illumination Hungary Kft.-től
(3214 Nagyréde, Bartók Béla u.11.) rendeli meg a fénydekorációs elemek
beszerzését az ajánlat szerint, az alábbiak összegért:
Nettó ár: 123 900 Ft
ÁFA:
33 453 Ft
Bruttó ár: 157 353 Ft
3. Kunhegyes Város Önkormányzata a fénydekorációs elemek beszerzésére
bruttó 157.353,- Ft összegét, azaz mindösszesen egyszáz ötvenhétezer háromszázötvenhárom Ft-ot a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
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4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a fénydekorációs elemek beszerzésével kapcsolatos dokumentumok 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. Vagyongazdálkodási csoport
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés 2017. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
(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 kalendárium megjelentetésével kapcsolatos javaslatot. Az esetleges elütési vagy nyomdatechnikai hibát a következő évben vizsgálják ki, hogyan lehet orvosolni.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
243/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
2017. évi Kunhegyesi Nagykun Kalendárium megjelentetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
Kunhegyesi Nagykun Kalendárium tartalmát
jóváhagyja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Komáromi László felelős szerkesztő
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5. Víg Márta szerkesztő
6. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
(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 javasolja, hogy elviekben támogassák Fekete
Zsolt programban való részvételét.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
244/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Fekete Zsolt tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására.
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Fekete
Zsolt nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Bakos Edina) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4./ Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba
történő jelentkezéséhez készült pályázatát – jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje
meg.
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Határidő: 2016. december 8.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kovácsné Lázár Elvira a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
5. Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.)
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifa vásárlás árajánlatainak elbírálásáról
(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 javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó
AGROMIX 2002. Kft-től vásárolják meg a tűzifát.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
245/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a természetben nyújtott átmeneti segélyezésről és tűzifavásárlás árajánlatainak elbírálásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók
részére tűzifa biztosítására bekért árajánlatok elbírálása során – az összességében
legjobb ajánlatot adó - az AGROMIX 2002 Kft. (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3246/2. hrsz., adószáma:12921786-2-16) által benyújtott, bruttó
1.799.850 forint összeget tartalmazó ajánlatot fogadja el, amely összegért 650 q
tűzifa kerül beszerzésre.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert az AGROMIX 2002. Kft.-től történő beszerzéssel és a kiosztással kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye.
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
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a város 65. év feletti lakosainak, valamint a tartósan beteg gyermekek
részére karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
(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 javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó
FORTUNA ABC Vegyesker 2000 Bt-től vásárolják meg a tűzifát.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
246/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermekek részére
karácsonyi csomag beszerzése tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiakról dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 65 év feletti lakosainak, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermekeknek a karácsonyi ajándékcsomag beszerzése tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot adó FORTUNA ABC
Vegyesker 2000 Bt.-vel köt szerződést (Székhelye: 5340 Kunhegyes, Rákóczi u. 44.,
adószáma: 20718761-2-16, képviseli: Jákó Gábor), 1.518 csomag készítésére bruttó
3.000,- Forint/csomag egységáron.
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Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyi fedezetet a város 2016. évi költségvetésében biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a megrendeléshez és 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

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Wass Albert utca 2. sz. (3224/1 hrsz.) alatti ingatlan felajánlásáról
(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.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
247/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a Wass Albert utca 2.sz. (3224/1 hrsz.) alatti ingatlan felajánlásáról
Kunhegyes Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított
jogkörében az Önkormányzat és a támogatott felek között 2006. szeptember 29.
napján kötött megállapodás 6. pontja értelmében eljárva az alábbiakról dönt:
Lázók András (születési neve: Lázók András, szem. sz.: 1 531130 2803, an.: Barkóczi Ilona, szül. Kunhegyes, 1953.11.30.) tulajdonát képező Kunhegyes Város
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Önkormányzata részére felajánlott ingatlan-nyilvántartásban szereplő a 3224/1
hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Kunhegyes Wass Albert utca 2 sz. alatti
ingyenes tulajdonszerzésre felajánlott ingatlant
ELFOGADJA.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az ingatlan felajánlással járó eljárási költségeket és felhatalmazza Szabó András polgármestert a
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. Lázók András (5340. Kunhegyes, József Attila utca 14.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló
pályázat kiírásáról
(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.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
248/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat kiírásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
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Kunhegyes Város Képviselőtestülete
PÁLYÁZATOT HIRDET
Élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése tárgyában
Pályázat tárgya:
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város
Óvodai Intézménye, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos
működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzése.
A szerződés időtartama:
Egy év.
A szolgáltatás kezdő időpontja:
2017. január 01.
Pályázati feltételek:
A pályázati feltételek a pályázati dokumentációban kerültek meghatározásra.
A dokumentáció ingyenesen a Polgármesteri Hivatal (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.) 2. számú irodájában személyesen, vagy írásban a vagyon@kunhegyes.hu e-mail címen szerezhető be.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2016. december 06. (kedd) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal 2. számú iroda
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Elbírálás határideje:
A benyújtást követően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
előzetes véleményezése után soron következő képviselőtestületi ülésen.
Érdeklődni lehet:
Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintézőnél a Polgármesteri Hivatal 2.
számú irodájában.
Telefon: 59/530-500
Kunhegyes Város Önkormányzata

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Ollári Balázs ügyintézőt, hogy gondoskodjon a pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
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. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Ollári Balázs ügyintéző
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes járda építési pályázatban saját kivitelezésben felújított
járdák munkálatainak jóváhagyására
(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.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki
elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
249/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes lakossági járda építési pályázatban saját kivitelezésben felújított járdák munkálatainak jóváhagyására
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ,
Nagykun, Péntekkút, Petőfi, Arany János és Berzsenyi utcákban saját kivitelezésben elvégzett járdafelújítás munkálatait és ennek anyagköltségét összesen 1.
015.240.- Ft összegben a szállító Hegyesi Szolgáltató Kft. részére.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás költségét a
2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges intézkedések jóváhagyására.
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 csoport ügyintézője
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Települési
Információs Pont feladatellátásáról
(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 javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
250/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Települési Információs Pont
feladatellátásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. december 1jétől nem járul hozzá, hogy Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan
Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány székhelyeként működjön, ezért felhívja az Alapítványt, hogy intézkedjen ennek törléséről.
2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felszólítja, a KözépTiszai Vidékfejlesztő Alapítványt, hogy korábbi irodáját 2016. december 15-ig
adja át a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézménynek.
3. Kunhegyes Város Önkormányzata úgy dönt, hogy korábban a Közép-Tiszai
Vidékfejlesztő Alapítvány által működtetett „Teleház”-at a Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény. Települési Információs Pont- ként tovább működtesse és az alapítvány által ingyenesen felajánlott eszközöket ehhez
a feladatellátáshoz fogadja el.
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény intézményvezetőjét,
Szentpéteriné Lévai Máriát a szükséges intézkedések elvégzésével.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető
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6. Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány
7. Fűtő Georgina kincstári csoportvezető
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
(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 javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
251/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29.§-ában foglaltak alapján
Kunhegyes Város helyi településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Hatályba lép: 2016. november 23.
Felelős:
polgármester
Határidő:
folyamatos
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
4. Kiszelovics Ildikó településtervező
5. Irattár
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14/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására
(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 javasolja, hogy elviekben támogassák Horváth Vanessza Vivien programban való részvételét.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Kérdés és hozzászólás hiányában, aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
252/2016.(XI.22.) Kt. h a t á r o z a t,
Horváth Vanessza Vivien tanuló az Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételének támogatására.
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a
hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja, hogy Horváth Vanessza Vivien nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Molnár
Zsuzsanna) Kunhegyes település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára.
4./ A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a tanuló Arany
János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát
– jelen határozattal együtt – határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016. december 8.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kovácsné Lázár Elvira a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója
5. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok Szabadság tér 6.
6. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 23 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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