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a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009. (XII.23.) rendelet
módosításáról
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
szóló 3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról
a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló
22/2012.(VII.31.) önkormányzati rendeletet módosításáról
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HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
265/2016.
266/2016.
267/2016.
268/2016.
269/2016.

270/2016.
271/2016.
272/2016.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
a képviselőtestület 2017. év I. félévi munkaprogramjáról
a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a
fenntartási időszakra kötendő üzemeltetési szerződés
elfogadásáról
a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális
étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményéről
A Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai
munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok
felkéréséről
Kunhegyes város 2017. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről

Kódszám
D1
A19
Z1
Z1

Z1

Z1
Z1
Z1

273/2016.
274/2016.
275/2016.
276/2016.
277/2016.
278/2016.
279/2016.
280/2016.
281/2016.
282/2016.

Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2017. évi munkatervének elfogadására
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezéséről
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
Szakmai Programjának elfogadásáról
a civil szervezetek 2016. évi tevékenységének támogatásáról szóló határozat módosításáról
a Kunhegyesi vízműtelepen klórdioxidos utófertőtlenítő
technológia kialakításáról
a Vodafon Magyarország Mobil Távközlési Zrt. bérleti
szerződésének megkötéséről
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény helységeinek kulturális célú bérbeadásáról
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkötéséhez és dologi költségek
felhasználásához

Z1
J1
B14
J4
J4
Z1
Z1
D7
Z1
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-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, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos, Ollári Balázs gazdálkodási ügyintéző, Fábián-Major Anikó óvodavezető, Szentpéteriné Lévai Mária intézményvezető, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Kolozsvári Imre a Kunhegyesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője, Németh Pálné bölcsődevezető és Barta
Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, nyolc önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő asszony hiányozik az ülésről. A képviselő-testület soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, nyolc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) rendelet módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
3

Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet 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 az iparűzési adó módosításáról szóló rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a
rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
14/2016. (XII.16.)
önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009. (XII.23.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben térítési díjakról szóló 3/2013.(II.27.)
rendelet 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 rendelet 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 az önkormányzat intézményeiben térítési díjai módosításáról szóló rendelet tervezetet,
kézfeltartással jelezze.
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A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2016. (XII.16.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról szóló 3/2013. (II. 27.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Közterületi Térfigyelő Rendszer jogi szabályozásának módosítására
(írásbeli)
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 módosítását.
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 Közterületi Térfigyelő Rendszer jogi szabályozásának módosításáról szóló rendelet
tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
16/2016. (XII.16.)
önkormányzati rendelete
a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló 22/2012.(VII.31.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztés tartalmazza a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Megkérdezi van-e valakinek kérdése még ehhez a napirendi ponthoz.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
265/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – A költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a 2017. évi belső ellenőrzési tervet a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
5. Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egység vezetői
6. Önkormányzati fenntartású intézmények vezetői

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi I.
félévi munkatervének megállapítására
(írásbeli)
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 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
266/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a képviselőtestület 2017. év I. félévi munkaprogramjáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglalt – feladat- és hatáskörében eljárva 2017.
év I félévre vonatkozó munkatervét a következők szerint állítsa össze:
1./ Ülés időpontja: 2017. január 17. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1.

Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. IV. negyedévi tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
csoportvezetője

2. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

2./ Ülés időpontja: 2017. február 14. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Megtárgyalja:
képviselőtestület valamennyi munkabizottsága
érdekképviseleti szervek
2. Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési ütemtervére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
3. Előterjesztés a 2017/2018-as tanévben az óvodai jelentkezések időpont-

jának, valamint az indítandó csoportok létszámának meghatározásáról
Előterjesztő:

Dr. Pénzes Tímea jegyző

Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
4. Beszámoló a 2016. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségfelhasználásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
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Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
5. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

3./ Ülés időpontja: 2017. március 07. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Előterjesztés a helyi sport támogatására elkülönített keret felosztására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság

4./ Ülés időpontja: 2017. március 28. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Kunhegyes városában,
javaslat a további feladatokra
Előadó:
Karcag város rendőrkapitánya
2. Tájékoztató a település tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő:
Molnár Zoltán tűzoltóparancsnok
3. Javaslat a Kunhegyesi Szent István Termálfürdő 2017. évi szezonra vonatkozó belépőjegyáraira
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
4. Tájékoztató a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2016. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő:
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
5. Előterjesztés a szociális ellátások térítési díjairól
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális, Egészségügyi, Ifjúsági, Szociális és Sport Bizottság
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6. Előterjesztés civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
7. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

5./ Ülés időpontja: 2017. április 25. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
teljesítéséről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017. I. negyedévi
tevékenységéről
Előterjesztő:
Szabó József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány
csoportvezetője
5. Javaslat időszerű feladatok megoldására.
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

6./ Ülés időpontja: 2017. május 23. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:
Imre Péter a kuratórium elnöke
2. Tájékoztató a település szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Gondozási Központ
Aljegyző
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
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3. Javaslat a 2017/2018. tanévben indítandó óvodai csoportok létszámáról
Előterjesztő:
Törzskari csoport
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
4. Előterjesztés a civil szervezetek részére kiírt támogatási pályázat elbírálására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
5. Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Z-1./ Javaslat kitüntető díjak adományozására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Ügyrendi Bizottság

7./ Ülés időpontja: 2017. június 20. (kedd) 15.00 óra
Napirendi javaslat:
1./ Javaslat Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2017.
évi II. félévi munkatervének megállapítására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
2./ Javaslat a 2017. év II. félévi önkormányzati kulturális és sport rendezvények költségvetés-tervezetére
Előterjesztő:
Szabó András polgármester
Véleményezi:
Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi
és Sport Bizottság
3./ Javaslat időszerű feladatok megoldására
Előterjesztő:
Szabó András polgármester

A munkatervben szereplő napirendek előterjesztéseinek leadási határideje:
a képviselőtestületi ülést megelőző 10. nap
bizottság által előzetesen véleményezendő előterjesztések esetében a bizottsági
ülést megelőző 5. nap.

-

Erről értesülnek:
1.
Szabó András polgármester
2.
Dr. Pénzes Tímea jegyző
3.
Barta Ferenc aljegyző
4.
Képviselőtestület tagjai
5.
Fábián-Major Anikó a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény vezetője
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6.

Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7.
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői
8.
Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
9.
Önkormányzati munkabizottságok külső tagjai
10.
Imre Péter a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány kuratóriuma elnöke

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a fenntartási időszakra kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról
(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Nagy Kálmán képviselő megkérdezi, hogy a belvízelvezetés kapcsán mikor lesznek helyreállítva az elemek.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy ebben az évben lesz bejárás véleménye szerint,
a hibákat folyamatosan jelzik a kivitelezőnek. A garanciális idő a beruházás befejezésétől
számított 36 hónap, ami jövő év végén jár le.
Szabó András polgármester megköszöni a hozzászólásokat, 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:
267/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Tisza-völgyi Közműfejlesztő Beruházási Társulással a fenntartási időszakra kötendő
üzemeltetési szerződés elfogadásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelten
csatolt üzemeltetési szerződés tervezetben foglaltakat elfogadja és
jóváhagyja.
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2. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
tagönkormányzat az üzemeltetési szerződés létrejöttére vonatkozó
kötelezettségét elfogadja a Társulási Megállapodás 6.1. pontja szerint.
3. Kunhegyes
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó András polgármestert az üzemeltetési szerződés
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
6. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
7. Oláh Katalin ügyintéző

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzatnak kötelessége hogy biztosítsa a
téli szünidei gyermekétkeztetést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése még ehhez a napirendi ponthoz.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bölcsőde javára játékok beszerzésével kapcsolatos javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
268/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a téli szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §-ában biztosított jogkörében eljárva
hozzájárul
ahhoz, hogy a téli szünidei gyermekétkeztetést Kunhegyes Város Óvodai
Intézménye biztosítsa 2016. december 22-től 2017. január 2-ig a csatolt
szerződés szerint.
Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés
aláírására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Fábián-Major Anikó Kunhegyes Város Óvodai Intézménye vezetője
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Bibókné Simon Mária kiskincstári csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes
Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményéről
(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 a következők szerint:
Sertéshús és marhahús, felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari termékek, szalámikat a
NAGYKUN-HÚS Kft.-től, Baromfi húsokat a KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT.-től,
Kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari készítményeket a SZÖLÖSI SÜTŐIPARI KFT.-től,
Tejtermékeket a SZOLNOKTEJ KERESKEDŐHÁZ KFT.-től, Mirelitárukat a KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT.-től, Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőtteket az OZIRISZ KFT.-től, Zöldség – gyümölcs, tojást OROSZ JÓZSEFNÉtől, Cukrászati
termékeket a VIKILOCK KFT.-től szerzzék be.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
269/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, valamint Szociális étkeztetés főzőkonyhája folyamatos működéséhez szükséges
élelmiszerek és főzési alapanyagok beszerzésére irányuló pályázat eredményéről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt jogkörében eljárva a következő beszállítókkal kíván szállítási szerződést kötni 2017. január
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01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő, egy éves határozott időtartamra
élelmiszer és főzési alapanyag beszállítás tárgyában:
1. rész: Sertéshús és marhahús, felvágottak, töltelékáruk, egyéb húsipari termékek, szalámik
Beszállító neve és székhelye:
NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.)
2. rész: Baromfi hús
Beszállító neve és székhelye:
KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
3. rész: Kenyér és pékáruk, egyéb sütőipari készítmény
Beszállító neve és székhelye:
SZÖLÖSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke út 6.)
4. rész: Tejtermék
Beszállító neve és székhelye:
SZOLNOKTEJ KERESKEDŐHÁZ KFT. (5000. Szolnok, Rákóczi út
50.)
5. rész: Mirelitáruk
Beszállító neve és székhelye:
KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
6. rész: Fűszeráruk, nehézáru, konzerváru, száraztészta, befőttek
Beszállító neve és székhelye:
OZIRISZ KFT. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 36.)
7. rész: Zöldség – gyümölcs, tojás
Beszállító neve és székhelye:
OROSZ JÓZSEFNÉ EV. (5340 Kunhegyes, Wesselényi u 18/a.)
8.

rész: Cukrászati termékek:
Beszállító neve és székhelye:
VIKILOCK KFT. (1035 Budapest, Vörösvári út 17. 8/22.)

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szállítási szerződések aláírására.
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
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6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin
7. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
8. NAGYKUN-HÚS KFT. (5340 Kunhegyes, Kisér u. 1.)
9. KÖZÉTKEZTETÉST PÁLYÁZÓ KFT. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
10. OZIRISZ KFT. (5000. Szolnok, Nagy Sándor J. u 31.)
11. SZŐLŐSI SÜTŐIPARI KFT. (5340 Kunhegyes, Béke u. 6.)
12. SZOLNOKTEJ KERESKEDŐHÁZ KFT. (5000 Szolnok, Rákóczi u. 50.)
13. VIKILOCK Kft. (1035 Budapest, Vörösvári út 17.)
14. OROSZ JÓZSEFNÉ (5340 Kunhegyes, Wesselényi u. 18/a.)
15. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok
ellátásához szolgáltató 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 elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
270/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához szolgáltató kiválasztásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 107.§-ában biztosított jogkörében eljárva. 2017. január 1. napjától 1 éves időtartamra a legalacsonyabb
összegű ajánlatot adót.
Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi BT.
(5340Kunhegyes, Arany J. út 49.) -t
megbízza
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a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges nyomdai munkálatok ellátásához. Kunhegyes Város Képviselőtestülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Rózsa és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5340 Kunhegyes
Arany J. u. 49.)
6. Kis- Új- Lap Nyomdaipari Kft. (5310 Kisújszállás, Munkácsy út. 8.)
7. Lukácsné Nagy Erika ügyintéző
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok felkereséséről
(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 a határozat tervezetet,
hogy Doma Istvánné és Kerekes Sándor legyenek a bizottság új tagjai.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
271/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottságba újabb tagok felkéréséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kunhegyesi
Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli:
• Doma Istvánné tanítónő
• Kerekes Sándor építész
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szabó
András polgármestert, hogy jelen határozat alapján felkérje Doma Istvánnét és Kerekes Sándort a Kunhegyesi Települési Értéktár tagjának va16

lamint a határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökének, illetve a Hungarikum Bizottság Elnökének tájékoztatásul küldje
meg.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
7. Hungarikum Bizottság Elnöke
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város 2017. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
(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 a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
272/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes város 2017. évi kulturális és sport rendezvényeinek tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. évre tervezett kulturális és sport programokat összefoglaló programfüzet tartalmát a
melléklet szerint előzetesen
j ó v á h a g y j a.
2. A Képviselőtestület a programfüzet önkormányzati programjainak végleges költségét Kunhegyes Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében tervezi, és a 2016. évi költségvetési rendeletben meghatározott keretszámokkal fogadja el.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szentpéteriné Lévai Mária, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési
Intézmény igazgatója
4. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek költségvetés-tervezetéről
(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 a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
273/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. év I. félévi kulturális és sportrendezvényeinek
költségvetés-tervezetéről
1. Kunhegyes Város Önkormányzata a 2017. év I. félévi önkormányzati rendezvények megvalósítására 1 531 000 Ft-ot, azaz egymillió-ötszázharminegyezer
forintot a városi költségvetés-tervezetében
j ó v á h a g y j a.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a teljesítést követő soros képviselőtestületi
ülésen áttekinti a 2017. I. félévben megvalósult önkormányzati kulturális és
sport rendezvények költségfelhasználást.
Felelős: Lukácsné Nagy Erika
Határidő: 2017. augusztus 31.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
4. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
5. Lukácsné Nagy Erika vezető- főtanácsos

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes
Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi munkatervének 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 a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
274/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata fenntartásában álló Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény 2017. évi munkatervének elfogadására
Kunhegyes Város Önkormányzatának az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 18/2006. (VII. 27.)
számú rendelete 10. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdése b) pontja értelmében az önkormányzat a fenntartásában álló Kunhegyes Városi
Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi munkatervét a
mellékelt formában
j ó v á ha g y j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
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3. Barta Ferenc aljegyző
4. Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke
5. Szentpéteriné Lévai Mária a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
6. Kisné Veres Edit könyvtárvezető
7. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
8. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2017. évi célok meghatározására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, jegyző asszony szépen kidolgozta az előterjesztés a
teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban. 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:
275/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Kunhegyesi Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői számára 2017. évre az alábbi kiemelt célokat határozza
meg:
I. ÁTFOGÓ CÉLOK:
1.

Jó szervezési és alapos előkészítő munkával továbbra is biztosítani kell a
képviselőtestület, valamint a bizottságok törvényes, eredményes és hatékony tevékenységét, melynek érdekében határidőre el kell készíteni és a
testületi tagok részére el kell juttatni a döntéshozatalokhoz szükséges dokumentumokat elsősorban digitális úton.

2.

Határidőre elő kell készíteni a bizottságok és a képviselő-testület 2017.
évi feladatait és célkitűzéseit tartalmazó munkatervi javaslatát. A munkatervben foglaltak végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

3.

A nemzeti ünnepeink, városi rendezvényeink, illetve más önkormányzati
rendezvényeink előkészítése, színvonalas és méltó lebonyolítása és azon
történő részvétel.
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4.

A pénzügyi működés területén 2017. évben is elsődleges legyen a költségvetés végrehajtása során a költségvetési keretek betartása, a szabályszerűség biztosítása a célszerűségi, hatékonysági és a takarékossági
szempontok figyelembe vételével.

5.

Az adóbevételek alakulásának folyamatos vizsgálata, az adóhátralékok
csökkentése. A behajtások hatékonyságának növelése.

6.

Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében a likviditási
helyzet folyamatos elemzése és szükség szerint soron kívüli előrejelzés.

7.

Az éves költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az
analitikák folyamatos egyeztetése. Az éves beszámoló határidőre történő
elkészítése. Közreműködés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági
szempontok messzemenő figyelembevételével. A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése, újabb bevételi források feltárása, a
költségvetés kiadási előirányzatainak betartása. A költségvetési rendeletben a fejlesztések és felújítások végrehajtása a beruházási terv szerint történjen, a prioritások meghatározásával.

8.

Az önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodásának ellenőrzése során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet kell
vizsgálni.

9.

A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.

10. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
11. Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás és a menedzsment szemléletű városüzemeltetés megvalósítása.
12. Pályázati források felkutatása, a pályázatok szakszerű, ésszerű kidolgozása költségtakarékos és jogszerű megvalósítása.
II. TEVÉKENYSÉGI ÉS FUNKCIONÁLIS CÉLOK:
Kiemelt célok:
• A település gazdasági fejlődésének ösztönzése érdekében a vállalkozásélénkítés és a lakosság foglalkoztatási helyzetének további javítása, a
foglalkoztatás kiemelt kezelése, szervezése, különös tekintettel a közfoglalkoztatásban és az Ipari park I. és II.-ben rejlő lehetőségekre.
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•

Tovább kell ápolni a testvérvárosi és egyéb kapcsolatokat, és fel kell tárni az ebben rejlő gazdasági, turisztikai, sport és kulturális lehetőségeket a
város egészére vonatkozóan.

•

Erősíteni kell a város körzetközponti/járásszékhelyi szerepét koordinációs szerepkörben tapasztalatcserék, konferenciák, tanácskozások és bemutatók szervezésével.

•

A városi portált (www.kunhegyes.hu) folyamatosan friss információkkal
kell feltölteni, a civil szervezetek és a vállalkozások megjelenése érdekében új rovatokat kell létrehozni. A közérdekű és a közérdekből nyilvános
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését elő kell
segíteni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit szem előtt tartva.

•

A kulturális, sport, turisztikai kiadványokat a költségvetésben jóváhagyott keretek között kell megjelentetni az e célra biztosított pályázati források maximális kihasználásával.

•

Gondoskodni kell a szociális ellátó rendszer működtetéséhez szükséges
feltételek biztosításáról, illetve az önkormányzat részére kötelező új ellátási formák megteremtéséről, különös tekintettel a Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-jétől történő, járási illetékességű működtetésére

•

A testnevelés és a sport helyi rendszerét úgy kell működtetni, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, járuljon hozzá a
lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a közösségi sport népszerűsítése.

•

Továbbra is cél a lakosság tájékoztatása, felvilágosítása eszközeinek erősítése, hatékonyabbá tétele, a lakosság bevonása a feladatok meghatározásába és végrehajtásába. Elő kell segíteni a lakosság részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységekben, illetve támogatni kell a
polgárok ilyen irányú kezdeményezéseit, a lakosság környezettudatos
magatartásának kialakítását, kiemelt figyelemmel az ifjúság nevelésére.

•

Az önkormányzat által elfogadott programokban, koncepciókban meghatározott, valamint az éves költségvetésben jóváhagyott felújítási, fejlesztési, üzemeltetési feladatokat határidőre, hatékonyan, költségtakarékosan
és jó minőségben kell megvalósítani.

•

Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon kezelésére és
hasznosítására, valamint nyilvántartására.

•

A Területfejlesztési Operatív Programokra benyújtott pályázatok megvalósulásának elősegítése.
Különös figyelmet kell fordítani a 2015-2020-as EU-s ciklus forrásainak
minél teljeskörűbb lehívására, az abban rejlő lehetőségek maximális ki-

•
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használására, különös tekintettel az intézmények, azon belül is a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, energiaracionalizálására.
•

A Polgármesteri Hivatal ügyintézésében erősödjön a szolgáltató jelleg és
fokozottan érvényesüljön a lakosságbarát igazgatás eszközei és módszerei. Az ügyintézési határidő betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a
lehetőségekhez képest az eljárások egyszerűsítése. A jogszabályból eredő
új feladatellátások kapcsán az új eljárásrend mielőbbi elsajátítása. Kiemelendő továbbá, hogy javítani kell a szervezeti egységek közötti kommunikációt az ügyfelek tehermentesítése céljából.

•

A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai továbbfejlesztését, figyelemmel az elektronikus ügyintézés
bevezetéséhez és az információbiztonság feltételei biztosításához szükséges feltételek megteremtésére.

•

A jövőben is biztosítani kell a helyi közszolgáltatások jó színvonalának
megtartását, lehetőségek szerinti minőségi javítását a közszolgáltatásokat
igénybe vevő polgárok megelégedettségére.

III. A Képviselőtestület felkéri Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői 2017. évi egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározására intézkedjen.
Határidő: 2016. december 30.
Felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
IV. A Képviselőtestület felkéri Szabó András polgármestert, hogy a jegyző 2017.
évi teljesítménykövetelményeit 1./ pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.
Határidő: 2016. december 30.
Felelős: Szabó András polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Képviselőtestület tagjai
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Polgármesteri Hivatal osztályvezetői, köztisztviselői
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról
(írásbeli)
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 a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
276/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezéséről
1. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Szervezeti és
Működési Szabálytatának tartalmával
e g y e t é r t.
2. Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete ezzel egyidejűleg
hatályon kívül helyezi a 12/2013.(I.29.) Kt. határozatát.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Szabó András polgármester
Dr. Pénzes Tímea jegyző
Fábián-Major Anikó óvodavezető
Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Szakmai
Programjának elfogadásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság 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 nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
277/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Szakmai Programjának elfogadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a fenntartásában álló Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha Szakmai Programját megvitatta és azt a mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó intézményvezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a civil szervezetek 2016. évi tevékenységének támogatásáról szóló 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 a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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278/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a civil szervezetek 2016. évi tevékenységének támogatásáról szóló határozat módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a 98/2016.(V.24.) Kt. számú határozatában a kunhegyesi civil szervezetek munkájának elősegítésére, a település
közösségi feladatainak színvonalas ellátásának érdekében a Kunhegyesiek
Baráti Köre részére megítélt 40.000 forint összegű támogatásról az alábbi
döntést hozza
1./ Kunhegyes Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Kunhegyes Baráti
Köre a támogatást a helyi és határon túl élő fiatal alkotók „Karácsonyi Csillagok” pályázatán résztvevők díjazására fordítsa és felhatalmazza Szabó
András polgármestert, hogy a civil szervezettel kötött megállapodást módosítsa.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
5. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
6. Víg Márta elnök, Kunhegyesiek Baráti Köre
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyesi vízműtelepen klórdioxidos utófertőtlenítő technológia kialakításáról
(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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279/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi vízműtelepen klórdioxidos utófertőtlenítő technológia kialakításáról
Kunhegyes
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva
támogatja
a kunhegyesi vízműtelepen klórdioxidos utófertőtlenítő technológia
kialakítását a víz lakosság általi élvezhetőségének helyreállítása
érdekében és kezdeményezi az előzetes hatósági tervegyeztetést.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
mellékelt előzetes költségvetésben szereplő keretösszeget, melyre a
forrást elsődlegesen a víziközmű rendszer bérbeadásából származó
bevételei, másodlagosan saját költségvetése terhére biztosít.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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. Répászky Gabriella törzskar

18/1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. bérleti szerződésének
megkötéséről
(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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280/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. bérleti szerződésének megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a
felhatalmazása alapján
hozzájárul
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. bérleti szerződésének
megkötéséhez a csatolt tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza
Szabó András polgármestert a csatolt bérleti szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

18/2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény helységeinek kulturális célú bérbeadásáról
(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 még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő nyolc tagja a javaslatot egyhangúan nyolc igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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281/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény helységeinek kulturális célú
bérbeadásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása alapján
hozzájárul
ahhoz, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
bruttó 1.300 ezer Ft-ért a hungarikumok népszerűsítése érdekében kidolgozott
mintaprogram megvalósítására 4 helyszínt kulturális célból bérbeadja a csatolt megrendelés szerint.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatóját a szükséges feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

18/3. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági
szerződések megkötéséhez és dologi költségek felhasználásához
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a legkedvezőbb ajánlatot az Agromix 2002 Kft.
adta. 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:
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282/2016.(XII.15.) Kt. h a t á r o z a t,
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásáról szóló Hatósági szerződések megkötéséhez és dologi költségek felhasználásához
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben felsorolt kötelező önkormányzati feladatellátás keretében a 12. pont alapján támogatja a 2016. december 01-2017. március 31. közötti időszakra vonatkozó hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás céljait és annak megvalósulását az alábbiak szerint:
- 2016. december 01 - 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó
közfoglalkoztatás – Útőr programban 5 fő foglalkoztatása; a program
teljes költsége: 1. 640.547.- Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 265.914.Ft;
- 2016. december 01 - 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó
közfoglalkoztatás – sikosságmentesítés, intézmények karbantartása,
értékmegőrzése programban 18 fő foglalkoztatás; a program teljes
költsége: 5. 612.273.- Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 650.180.- Ft.
- 2016. december 01 - 2017. március 31. közötti időszakra vonatkozó
közfoglalkoztatás - sikosságmentesítés, intézmények karbantartása,
értékmegőrzése programban 30 fő foglalkoztatása; a program teljes
költsége: 11. 396.273.- Ft; közvetlen-, és anyagköltség: 615.353.- Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a programok megvalósításához szükséges beruházási és dologi beszerzéshez az
Agromix 2002 Kft (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai u. 3246/2 hrsz) ajánlatát
fogadja el az alábbiak szerint:
Útőr program: 265.914.- Ft; 18 fős program: 650.180.- Ft; 30 fős program:
615.353.- Ft.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi
Kunhegyes Város Önkormányzata 11745145-15410072-10380004 fizetési számlájára beszedési megbízás benyújtását fenti időszakban megvalósuló hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló pályázathoz kapcsolódóan – a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatal számlája
javára.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a Hatósági szerződések és a szállítási szerződés aláírására
és a szükséges teendők ellátására.
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Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Szabó Ildikó ügyintéző
8. Irattár

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 19 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
jegyző
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