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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. február 14-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 4.

Rendelet
száma
1/2017.
2/2017.
3/2017.

Rendelet tárgya

Kódszám

a 2017. évi költségvetésről
a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet
módosításáról
a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
ellátásokról
szóló
2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

B1
B1
L1

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
25/2017.

26/2017.
27/2017.

28/2017.
29/2017.
30/2017.

Határozat tárgya
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a
Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
terve elfogadásáról
a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése,
dínó-ösvény kialakítása” kivitelezési munkához Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról
a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése,
dínó- ösvény kialakítása” közbeszerzési eljárásban Ajánlattevők meghívásáról
a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai jelentkezések
időpontjának meghatározásáról
Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek költség- felhasználásáról

Kódszám

Z1
D5
A15

A15
J4
Z1

31/2017.
32/2017.
33/2017.
34/2017.
35/2017.
36/2017.
37/2017.
38/2017.

Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez
fellépő kiválasztásáról
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „0962/2 hrsz-ú
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című pályázathoz
Szabó Imre Csaba 8053 Bodajk, Körtefa u. 8 szám alatti
lakos kérelme az Ady E. u. 2. szám alatt ingatlan bérleti
szerződésének megszüntetéséről
a Piac utca 8/4. szám (431. hrsz.) alatt nyilvántartott 4.
számú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről
szociális bérlakások felújítására beérkezett kérelmek bírálatáról
Kéményseprő- ipari szolgáltatás megkötéséről
Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó karbantartási szerződés megkötéséről
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a
2016. II. félévben végzett tevékenységéről

Z1
A15
D7
D7
D7
Z1
Z1
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 14-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Csehné Köteles
Rozália belső ellenőr, Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető, Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző, Szabó Julianna
adóügyintéző, Répászky Gabriella vezető-főtanácsos, Lukácsné
Nagy Erika vezető-főtanácsos, Fábián-Major Anikó óvodavezető,
Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, Kisné Veres Edit könyvtárvezető, Richter Károlyné a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja, Szabó József „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője, Vincze Lászlóné intézményvezető tanácskozási joggal meghívottak és Barta Zsanett jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron következő képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Az ülés határozatképes, kilenc önkormányzati képviselő megjelent. A képviselő-testület
soron kívüli nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, kilenc igenlő
szavazattal elfogadja.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Interpelláció hiányában javasolja, kezdjék el a napirendi pontok megtárgyalását.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megállapítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, összevont bizottság véleményezte, megkérdezi a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja összességében 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal az összevont bizottsági ülés elfogadásra alkalmasnak találta a 2017. évi költségvetésről szóló 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 a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igen és egy tartózkodás szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosítására
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II. 12.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez
HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Magyar György elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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 a rendelet tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselőtestület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igen szavazattal a
rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
3/2017.(II.15.)
önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3.§. (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
25/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegéről
Kunhegyes Város Önkormányzata Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,
valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a költségvetési évet követő három évre
e határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
Erről értesülnek:
1. Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
2. Dr. Pénzes Tímea Kunhegyes Város Jegyzője
3. Barta Ferenc Kunhegyes Város Aljegyzője
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve elfogadásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
26/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési terve elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján készült 2017. évi Közbeszerzési tervet a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport
6. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó- ösvény
kialakítása” kivitelezési munkához Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról és Bíráló Bizottság létrehozásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
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Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy nem szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
27/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó-ösvény kialakítása” kivitelezési munkához Ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról és Bíráló Bizottság
létrehozásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai alapján a mellékelt Ajánlattételi felhívás megküldésével közbeszerzési eljárást kezdeményez nyílt eljárásban a
nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak alkalmazásával a Kbt. 115. § (2) –
(4) bekezdés szerint.
2. Kunhegyes Város Önkormányzata a mellékletben csatolt formában az Ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja és elfogadja
3. Kunhegyes Város Önkormányzata az eljárás lefolytatásához Bíráló Bizottságot
hoz létre az alábbi összetétellel:
Elnök: Barta Ferenc aljegyző
Tagjai: Süvöltős András közbeszerzési szakértő
Répászky Gabriella vezető-főtanácsos
4. Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Süvöltős Ügyvédi Iroda 1118 Budapest Beregszász út 30.
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos

8

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó- ösvény
kialakítása” közbeszerzési eljárásban Ajánlattevők meghívásáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot nyolc igenlő és egy nem szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
28/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a „Kunhegyes Szabadság téri meglévő játszópark bővítése, dínó- ösvény kialakítása” közbeszerzési eljárásban Ajánlattevők meghívásáról
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai alapján Ajánlattételi felhívás megküldésével
közbeszerzési eljárást kezdeményez nyílt eljárásban a nemzeti eljárásrend irányadó
szabályainak alkalmazásával a Kbt. 115. § (2) – (4) bekezdés szerint és Ajánlattevőként az alábbi cégeket hívja meg
1.

VIAPLAZA Kft. Hegedűs Pál ügyvezető1186 Bp, Tövishát u.1. 4/12
adószám: 14556865-2-43 cégj: 01 09 909239
viaplaza@viaplaza.hu

2.

Tündérkert'97 Kft. Löffler László ügyvezető 1112 Bp, Zólyom köz 4.
adószám: 12233410-2-43 cégj: 01 09 569916
loffler.laszlo@tunderkert97.hu

3.

Kertművész Mérnöki Kft. Hegedűs László ügyvezető 6035 Ballószög,
Dózsa György út 4.
adószám: 11818715-2-0 cégj: 03 09 107362
hegelaca01@gmail.com

4.

Turm Kft. Varga Zsolt ügyvezető 5143 Jánoshida, Boldogházi út 5.
adószám: 11268354-2-16 cégj: 16 09 002913
turmkft.vargazsolt@gmail.com
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5.

Park- és Kertteremtés Kft. Prokopp András ügyvezető 1046 Budapest
Tátra u. 2.
adószám: 24393449-2-41 cégj: 01-09-174868
kertteremtes@gmail.com

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges feladatok elvégzésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Süvöltős Ügyvédi Iroda 1118 Budapest Beregszász út 30.
6. Répászky Gabriella vezető- főtanácsos

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a 2017/2018-as tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról
(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 ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
29/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a 2017/2018-as nevelési évben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról
1./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a 2017/2018-as nevelési évben - a jogszabály alapján óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett
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gyermekek részére - az óvodai beiratkozás időpontját 2017. április 25. (kedd) és
április 26. (szerda) napjára tűzi ki.
2./ Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza a Polgármesteri
Hivatalt, hogy az óvodai beiratkozás lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2017. március 25.
Felelős: Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos
3./ Kunhegyes Város Önkormányzata a 2017/2018-as nevelési évben belépő csoportok gyermeklétszámát kizárólag a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális létszámmal engedélyezi.
A maximális létszámtól való eltérés esetén a beíratást követően, az intézményvezető köteles egyeztetést kezdeményezni a fenntartóval. A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője fegyelmi felelősséggel tartozik.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Fábián-Major Anikó, Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha
vezetője
5. Lukácsné nagy Erika vezető-főtanácsos

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes város 2016. évi II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költségfelhasználásáról
(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 ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
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30/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város Önkormányzata 2016. év II. félévi kulturális és sport rendezvényeinek
költség- felhasználásáról
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2016. II. félévében
megvalósult önkormányzati szervezésű - kulturális és sport – rendezvények, illetve a kitüntető díjak, címek költségfelhasználásáról készült tájékoztatást a
mellékelt formában
e l f o g a d j a.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépő kiválasztásáról
(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, hogy a fellépő Rúzsa
Magdi legyen és a Populart Produkció Kft.-vel kössenek szerződést.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
31/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Mihály Napi Sokadalom rendezvény nagykoncertjéhez fellépő kiválasztásáról
1. Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rúzsa Magdi előadó fellépésére vonatkozóan szerződést köt a Populart Produkció Kft.-vel, a fellépés díja:
bruttó 3.441.700,- Ft.
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2. A Mihály Napi Sokadalom rendezvényen 2017. szeptember 30-án (szombat)
19.00 órai kezdéssel Rúzsa Magdi előadó élő nagykoncertet ad.
3. A fellépés díját az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés rendezvény kerete
terhére tervezi.
4. Kunhegyes Város Önkormányzata felhatalmazza Szabó András polgármestert a
szükséges dokumentumok aláírására, a szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin csoportvezető
6. Szentpéteriné Lévai Mária, Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója
7. Lukácsné Nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című pályázathoz
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az előterjesztésben olvasható, hogy a támogatást
igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, esetünkben az összköltség 5 %-a, 3.793.167,Ft. Megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
32/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „0962/2 hrsz-ú külterületi út kiépítése
Kunhegyesen” című pályázathoz
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban
biztosított jogkörében eljárva a 75.863.333,- Ft összköltségű „0962/2 hrsz-ú
külterületi út kiépítése Kunhegyesen” című pályázathoz a 2017. évi költségvetés
terhére 3.793.167,- Ft önerőt biztosít.
13

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Opus Team Kft. 4028 Debrecen, Nyíl utca 46.
5. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
6. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
7. Répászky Gabriella vezető-főtanácsos

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Szabó Imre Csaba 8053 Bodajk, Körtefa u. 8. szám alatti lakos kérelme
az Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozóan
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a bizottság javaslatát, a következő határozatával:
33/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Szabó Imre Csaba 8053 Bodajk, Körtefa u. 8 szám alatti lakos kérelme az Ady E. u. 2.
szám alatt ingatlan bérleti szerződésének megszüntetéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a bérleti
szerződés 7. pontja értelmében:
Szabó Imre Csaba (an.: Fejes Anna, szül: Tamási, 1948.12.13. adószám: 797909631-24) 8060. Bodajk, Körtefa utca 8. szám alatti lakos a Kunhegyes Város Önkor14

mányzatának tulajdonában lévő Ady Endre utca 2. (446 hrsz.) alatt nyilvántartott ingatlan szerződésének megszüntetéséről szóló kérelmét elfogadja. A bérleti szerződést
2017. március 31. napjával
MEGSZÜNTETI.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a további 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. Szabó Imre Csaba (8060 Bodajk, Körtefa utca 8.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Piac utca 8/4. szám (431. hrsz) alatt nyilvántartott 4. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a bizottság javaslatát, a következő határozatával:
34/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a Piac utca 8/4. szám (431. hrsz.) alatt nyilvántartott 4. számú üzlethelyiség bérleti szerződésének megkötéséről

15

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított
jogkörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő kivett piactér megnevezésű, 431. hrsz. alatt nyilvántartott természetben Kunhegyes, Piac utca 8/4. 4.
számú üzlethelyiségét
BÉRBE ADJA
A következő feltételekkel:
1. Bérlő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
(1119. Budapest, Fehérvári út 89-95.)
2. A bérleti jogviszony kezdete: 2017. március 01.
3. A bérleti jogviszony vége: 2018. február 28.
4. A bérleti díj: bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: Huszonötezer 00/100 forint, amely
nem tartalmazza a közművek fogyasztásával kapcsolatos költségeket.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Barta Ferenc aljegyző
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (1119. Budapest,
Fehérvári út 89-95.)
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés szociális bérlakások felújítására beérkezett kérelmek bírálatáról
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 4 ÉK Kft-t bízzák meg a
munkálatok elvégzésével.
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 határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a bizottság javaslatát, a következő határozatával:
35/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
szociális bérlakások felújítására beérkezett kérelmek bírálatáról
Kunhegyes Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva a
tulajdonában lévő szociális bérlakások (Rákóczi u 41., Szélmalom tanya, Ady E. u.
14., Kamilla u. 20.) felújítására beérkezett bérlakók kérelmének helyt ad és a
munkálatok elvégzésével a
4 ÉK Kft.-t bízza meg összesen nettó 14.979.306,- Ft+ÁFA,
azaz bruttó 19.023.719,- Ft vállalkozói díjért.
A felújítás költségét Kunhegyes Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges teendők ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
5. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
6. Kerekes Sándor építési hivatalvezető
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a kéményseprő-ipari szolgáltatás megkötéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kéményseprő ipari szolgáltatás elvégzésére a Kéményseprőipari Kft-t javasolja megbízni.
Megkérdezi van-e még valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
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A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
36/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kéményseprő- ipari szolgáltatás megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ban biztosított jogkörében eljárva,
megbízza
Kéményseprőipari Kft. (4400. Nyíregyháza, Bujtos u. 36. adószám: 12735170-2-15)-t
Kunhegyes Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ingatlanokon a kéményseprő- ipari szolgáltatás elvégzésére.
A szolgáltatási díj mértéke: Az 1. számú mellékletben szereplő ajánlat szerint.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András
Polgármestert a megállapodás 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. Kéményseprőipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u.36.
7. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezéseire vonatkozó
karbantartási szerződés megkötéséről
(írásbeli)
Szabó András polgármester elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezte, megkérdezi milyen döntés született az ülésen.
Metzinger Ferenc elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -t bízzák meg.
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 bizottság javaslatát, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a bizottság javaslatát, a következő határozatával:
37/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes Város közvilágítási rendszer aktív berendezésre vonatkozó karbantartási szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva
megbízza
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t
(4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.)
A szolgáltatási díj mértéke: 2.000 Ft/db/év+Áfa
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András
Polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
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. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) Szolnoki régióközpont (5000. Szolnok, Versegh u. 3/B.)
7. MEZEI- VILL Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u 12.
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási ügyintéző

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévben végzett
tevékenységéről
(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 Települési Értéktár
Bizottság beszámolóját.
Szabó András polgármester megkérdezi van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő kilenc tagja a javaslatot egyhangúan kilenc igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:

38/2017.(II.14.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolója a 2016. II. félévben végzett tevékenységéről
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját 2016. évi II. félévben végzett tevékenységéről megismerte, annak tartalmát
elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Szentpéteriné Lévai Mária elnök
4. Kunhegyesi Települési Értéktár Bizottság tagjai
5. Lukácsné nagy Erika vezető-főtanácsos

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT
Javaslat időszerű feladatok megoldására
Szabó András polgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 17 perckor bezárja, zárt ülés keretében folytatják a tanácskozást.

Kmf.
Szabó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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