Iktatószám: 59-3/2017/KVÖ

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. január 05-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 1.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
1/2017.
2/2017.
3/2017.
4/2017.
5/2017.
6/2017.
7/2017.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott 5340 Kunhegyes, Tompa Mihály utca 8. (574
hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
Szabó András polgármester személyes érintettsége alapján
döntésből való kizárásáról
a polgármester illetményének módosítására
Vincze László alpolgármester személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának
módosítására
a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről szóló 219/2016. (X.25.) számú Kt. határozat hatályon kívül
helyezéséről
Dr. K. Tóth András egyéni ügyvéddel kötött megbízási
szerződés 2. számú módosításáról

Kódszám
D7
Z1
B10
Z1
B2
K6
Z1

Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 05-én
megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási hivatalvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási
ügyintéző, Jóvér István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagja, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető
Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent, Dr. Prágerné Dr. Kádár
Magdolna képviselő asszony és Dr. Nagy Levente képviselő úr igazoltan vannak távol. 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 hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Interpelláció hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.
ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott 5340
Kunhegyes, Tompa Mihály utca 8. (574 hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
(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 az ingatlan megvásárlását.
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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, hogy megvásárolja az önkormányzat az ingatlant, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
1/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzatának megvásárlásra felajánlott (5340 Kunhegyes, Tompa
Mihály utca 8. 574 hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban biztosított jogkörében
eljárva, figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004.(V.01.) rendelet
előírásait – az alábbiak szerint dönt:
Magyari Ilona (sz.név. Magyari Ilona; szül.: Tirgu-Mures /Marosvásárhely; Románia/, 1977.06.05; a.név: Borbély Rozália; SZIG sz.: 557595MA; személyi azonosító
jel: 2-770605-7757) /NÉMETORSZÁG/ 12459 Berlin Treptow- Köpenick,
Goethestrasse 48., Etage 3. lakos kérelmet, mely az ingatlan- nyilvántartásban szereplő Kunhegyes, Tompa Mihály utca 8. szám alatti 574 hrsz-ú belterületi ingatlan
megvásárlására vonatkozik
TÁMOGATJA.
Kunhegyes Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlott ingatlant értékbecslési érték szerint – 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint-ért megvásárolja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
7. Magyari Rozália (5340 Kunhegyes, Gy. Molnár István utca 10.)
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a polgármester illetményének módosítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester személyes érintettsége miatt kéri, hogy a napirendi pont
kapcsán a döntéshozatalból zárják ki. Átadja jegyző asszonynak a szót, mivel ő az
előterjesztő.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
2/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
Szabó András polgármester személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
Szabó András polgármestert
a 2017. január 05-ei nyilvános ülés 2.) napirendi pontja: Előterjesztés a polgármester illetményének módosítására – vonatkozásában személyes érintettség
kapcsán a
döntéshozatalból kizárja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Képviselőtestület tagjai

Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, amit már a bizottság ülésén is elmondott. Az illetmény módosítására azért került sor, mert az országgyűlés elfogadta a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítását. Mely megváltoztatja az illetmény számításának alapját,
mely államtitkári fizetéshez van viszonyítva. Ez törvényi kötelezettség, ettől eltérni nem
lehet, az önkormányzati törvény szabályozza a polgármester főállásban és társadalmi megbízatás esetén mennyi illetmény illeti meg. Átadja a szót alpolgármester úrnak a szavazás
megtartására.
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Vincze László alpolgármester 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.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek, aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – miután Szabó
András polgármester érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a
következő határozatával:
3/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
a polgármester illetményének módosítására
1./

A polgármester státuszának megváltozatásáról és illetményének megállapításáról szóló 33/2016. (II.11.) Kt. határozat 2./ pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés e)
pontja alapján a polgármester
havi illetményét 2017. január 01-jei hatállyal
bruttó 598.300,- Ft
összegben állapítja meg

2./

A polgármester státuszának megváltozatásáról és illetményének megállapításáról szóló 33/2016. (II.11.) Kt. határozat 3./ pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése
alapján a főállású polgármester illetménye 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult, amelynek összege 2017. január 01. napjától
bruttó 89.754,- Ft.

3./

A Képviselő-testület felkéri Dr. Pénzes Tímea jegyzőt, hogy a szükséges
munkaügyi intézkedéseket tegye meg.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
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4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja az előterjesztés a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának módosítására. 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.
Vincze László alpolgármester személyes érintettségét jelenti be, és kéri a döntéshozatalból
zárják ki.
Szabó András polgármester kéri a képviselőtestület tagjait, hogy Vincze László
alpolgármestert érintettségére tekintettel a szavazás alóli felmentését fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – minősített többséggel – egy tartózkodás mellett elfogadja a következő határozatával:
4/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
Vincze László alpolgármester személyes érintettsége alapján döntésből való kizárásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
Vincze László alpolgármestert
a 2017. január 05-ei nyilvános ülés 3.) napirendi pontja: Előterjesztés a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítására – vonatkozásában személyes érintettség kapcsán a
döntéshozatalból kizárja.
Erről értesülnek:
1. Vincze László alpolgármester
2. Szabó András polgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Képviselőtestület tagjai
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Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek hozzászólása. Miután kérdés,
vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek, aki egyetért a határozati
javaslattal, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot hat igenlő szavazattal – miután Vincze
László alpolgármester érintettség miatt a szavazásból kizárt, nem szavazott – elfogadja a
következő határozatával:
5/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítására
1./

Az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról szóló 216/2014. (X.21.) Kt. határozat második bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdés alapján
az alpolgármester
havi tiszteltdíját 2017. január 01-jei hatállyal
bruttó 269.200.- Ft
összegben állapítja meg

2./

Az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról szóló 216/2014. (X.21.) Kt. határozat harmadik bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult, amelynek összege 2017. január 01. napjától
bruttó 40.380.- Ft.

Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Fűtő Georgina kiskincstári csoportvezető

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről szóló
219/2016.(X.25.) számú Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
6/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
a szociális és gyermekjóléti feladatok átszervezéséről szóló 219/2016. (X.25.) számú Kt.
határozat hatályon kívül helyezéséről
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 11. pontjában
biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a vonatkozó jogszabályi környezet
módosítására – nem hoz létre új intézményt a család- és gyermekjóléti központ
és család- és gyermekjóléti szolgálat feladatok ellátására, a feladatellátás a korábbi formában, változatlan intézményi keretek között folyik tovább.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 219/2016. (X.25.) számú Kt. határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Vincze Lászlóné intézményvezető
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Dr. K. Tóth András egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerződés 2.
számú módosításáról
(írásbeli)
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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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7/2017.(I.05.) Kt. h a t á r o z a t,
Dr. K. Tóth András egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerződés 2. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a felhatalmazása
alapján
hozzájárul
a 2007. február 8. napján Dr. K. Tóth András egyéni ügyvéddel kötött megbízási szerződés módosításához a csatolt tartalommal.
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a csatolt megbízási szerződés 2. számú módosításának
aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. K. Tóth András (5340 Kunhegyes, Béke u. 12.)
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
8. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában bejelenti a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor bezárja, zárt
ülés keretében folytatja a tanácskozást.
Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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