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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. július 25-én megtartott nyilvános
ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 11.

Rendelet
száma
10/2017.
11/2017.
12/2017.

Rendelet tárgya
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet
módosításáról
a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 30/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
a "Kunhegyes Város Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról" szóló 13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet
és a "Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért díj
alapítására
és
adományozása
rendjéről"
szóló
23/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kódszám
B1
L2

A3

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
155/2017.

156/2017.

157/2017.

Határozat tárgya
a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok
és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás
1. számú módosításáról
a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés
1. számú módosításáról
a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti tancukrászda és vendéglátó egységre vonatkozó vagyonkezelési
szerződés megkötéséről

Kódszám

Z1

Z1

Z1

158/2017.
159/2017.

Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30. szám alatti konyha és
étterem használati jogáról lemondás
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és
Konyha Zádor úti óvoda telephelyén szükséges munkálatok elvégzéséről

Z1
Z1
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Jegyzőkönyv
Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 25-én
megtartott soron következő nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagy tanácskozó terme

Jelen vannak:

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Barta Ferenc aljegyző, Szoboszlai
Hajnalka gazdasági osztályvezető, Dr. Bánfi Zsuzsanna járási
hivatalvezető, Fábián-Major Anikó intézményvezető, Szabó
József a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány csoportvezetője
tanácskozási joggal meghívottak valamint Barta Zsanett
jegyzőkönyvvezető

Vincze László alpolgármester köszönti a megjelenteket a soron következő képviselőtestületi ülésen
Az ülés határozatképes, hét önkormányzati képviselő megjelent. Szabó András polgármester úr és Nagy Kálmán képviselő úr igazoltan vannak távol.
A képviselő-testület soron következő nyilvános ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívó szerint tárgyalják meg a napirendi pontokat. Kéri a napirendi
pontok elfogadását.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúan, hét igenlő szavazattal elfogadja.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek interpellációja.
Madarasi Imre képviselő megkérdezi, hogy a városban lévő fiatal fák gondozását végzi-e
valaki.
Vincze László alpolgármester elmondja, hogy igazán nem gondozzák. Elmondja, hogy a
damilos fűkasza nagyban segíti a fák kipusztulását, ugyanis a fákról a háncsot leveri és az a
fiatal fáknak a halála. Már felhívta a közalapítvány illetve Juhász Mihály úr figyelmét,
hogy a fűkaszásoknak tartson egy eligazítást. Tavaly nyáron járt a Jáki templomnál és a
kertjében látta, hogy az összes fiatal fának a törzsénél egy hosszában széthasított PVC cső
volt, és a damilos kasza nem veri le a háncsot a fáról. Elmondja, hogy ez jelenti itt a fő
problémát.
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Dr. Nagy Levente képviselő megkérdezi, hogy Kunmadaras és Kunhegyes között is lettek
fiatal fák ültetve és kiszáradtak, megkérdezi, hogy nem lehetne azt esetleg közmunkásokkal locsoltatni.
Dr. Pénzes Tímea jegyző elmondja, hogy az nem az önkormányzat illetékességi területe.
A közfoglalkoztatottak vonatkozásában meg van határozva, hogy mit és hol dolgozhatnak.
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még valakinek bejelenteni valója.
További hozzászólás hiányában elkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

ELSŐ NAPIRENDI PONT
Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2017.(VII.26.)
önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 30/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Magyar György elmondja, az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és
Sport Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2017.(VII.26.)
önkormányzati rendelete
a gyermekek védelméről és a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 30/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról” szóló 13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet és a „Kunhegyes Városért végzett
Társadalmi munkáért díj alapítására és adományozása rendjéről” szóló
23/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja az Oktatási, Kulturális, Szociális, Ifjúsági, Egészségügyi és Sport Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Somodi József elmondja, az Ügyrendi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e 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 hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igen szavazattal a rendeletet elfogadja és megalkotja
KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2017.(VII.26.)
önkormányzati rendelete
a "Kunhegyes Város Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról" szóló
13/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet és a "Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért díj alapítására és adományozása rendjéről" szóló 23/2012.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
A jóváhagyott rendelet teljes terjedelmében jelen jegyzőkönyv mellékletét képez

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Kossuth Lajos út 43. szám alatti ingatlan Karcagi Tankerületi Központtól történő visszavételéről
(írásbeli)
Vincze László polgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja mindkét határozat tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Somodi József képviselő megkérdezi, hogy azok a bútorok amik ott vannak, azok törvényszerű-e hogy visszakerüljenek-e a Dózsa iskolába.
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető elmondja, hogy a vagyonkezelési szerződés
módosításáról van szó, a Kossuth L. u. 43. szám alatti részre vonatkozik, ennek a vagyonkezelése megszűnik. Tehát gyakorlatilag a Kossuth iskolában lévő vagyon visszaszáll az
önkormányzatra. Tehát nem automatikusan az iskola vagyonkezelésébe kerül.
Vincze László alpolgármester megköszöni a hozzászólásokat, megkérdezi van-e még valakinek kérdése.
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Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, döntsenek. Aki elfogadja a javaslatot feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadásátvételéről szóló megállapodás 1. számú módosításáról, kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
155/2017.(VII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről
szóló megállapodás 1. számú módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló
megállapodás 1. számú módosítását
jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a megállapodás 1. számú módosításának 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. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
Vincze László alpolgármester kéri a képviselő-testület tagjait, aki elfogadja a javaslatot a
vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúan hét igenlő szavazattal
elfogadja a javaslatot, a következő határozatával:
156/2017.(VII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 1. számú
módosításáról
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntést hozza:
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Önkormányzata és a Karcagi Tankerületi Központ között, a köznevelési intézmények
működtetésének átadásához kapcsolódó vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítását
jóváhagyja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításának 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. Karcagi Tankerületi Központ 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15.
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti tancukrászda és vendéglátó egységre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
157/2017.(VII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti tancukrászda és vendéglátó egységre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása az alábbi
döntést hozza:
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Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kunhegyes Város Önkormányzata, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Karcagi Szakképzési Centrum között létrejövő, az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos utca 58. szám alatti,
435 hrsz-ú, 3853 m2 „kivett kollégium, tancukrászda és vendéglátó egység” megnevezésű ingatlanból a tancukrászda és vendéglátó egység 296,85 m2 + 40,73 m2 területű épületére és a telekingatlan 267/1000 arányú részére (812 m2) vonatkozó vagyonkezelési szerződésről szóló döntést
elhalasztja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó András polgármestert a vagyonkezelési szerződés tartalmára vonatkozó egyeztetések lefolytatására.
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. Karcagi Szakképzési Centrum (5300 Karcag, Dózsa György út 29.)

HATODIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30. szám alatti konyha és étterem használati jogáról lemondásról
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a határozat tervezetet.
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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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158/2017.(VII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30. szám alatti konyha és étterem használati jogáról lemondás
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a felhatalmazása
alapján
hozzájárul
az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30. szám alatti, 382 hrsz-ú „kivett középiskola” ingatlanból a konyha és étterem 208 m2 területű épületrészre, valamint a telekingatlan 241/10000 arányú részére, összesen 249 m2-re Kunhegyes Város Önkormányzata javára bejegyzett, határozatlan időre fennálló ingyenes használati jog
földhivatali ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez azzal a feltétellel, hogy a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat a az 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58. szám alatti, 435 hrsz-ú, 3853 m2 „kivett kollégium, tankonyha, tancukrászda és vendéglátó egység” megnevezésű ingatlanról ingyenes használati jogát
törli.
Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert –a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 435 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jog törlését követően- a 382 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett használati jog törlésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Karcagi Szakképzési Centrum (5300 Karcag, Dózsa György út 29.)
3. Törökszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály (5200 Törökszentmiklós, Kossuth út 123.)
4. Dr. Pénzes Tímea jegyző
5. Barta Ferenc aljegyző
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
8. Ollári Balázs vagyongazdálkodási csoport ügyintézője
9. Csehné Köteles Rozália belső ellenőr

HETEDIK NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Zádor úti
óvoda telephelyén szükséges munkálatok elvégzéséről
(írásbeli)
Vincze László alpolgármester elmondja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta, megkérdezi mi volt a bizottság véleménye.
Metzinger Ferenc elmondja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a MALOM-BAU Kft. ajánlatát fogadják el.
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Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban.
Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselő-testület 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:
159/2017.(VII.25.) Kt. h a t á r o z a t,
a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha Zádor úti óvoda telephelyén
szükséges munkálatok elvégzéséről
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § biztosított jogkörében eljárva az intézmény Zádor úti Óvoda telephelyen szükséges munkálatok elvégzéséről az alábbiak szerint dönt:
a munkálatok elvégzésével a MALOM-BAU Kft. (5340 Kunhegyes, Tiszagyendai út 3243/2. hrsz) –t bízza meg
1.165.831,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.480.606,- Ft összegért.
A munkálatok költségét Kunhegyes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó
András polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Erről értesülnek:
1. Szabó András polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Ajánlattevők
4. Barta Ferenc aljegyző
5. Fábián–Major Anikó intézményvezető
6. Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
7. Dr. Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
Vincze László alpolgármester megkérdezi van-e valakinek bejelenteni valója. Hozzászólás
hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 14 perckor
bezárja, zárt ülés keretében folytatják a tanácskozást.
Kmf.
Vincze László
alpolgármester
alpolgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző
jegyző
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